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Przestałem się

Czas pomyśleć
o ludziach
tam żyjących
- dyskusja
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historyjki Bullsa
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Markowski.

zmien i ła wła ś ciciela

Dymisja
Borysa

Noworoczny dar
I sIyc7.llia abp JlYlcf Michalik w
obt..'(:ności najbliższych współpr.!

cQwników i członków Kapituły
Katedralnej promul gował IIchwilty Synodu Archidiecezji Prze myskiej 1995-2000. To dokument o
historycznym znaczeniu .
• Sl r.3.

Prezydent Rosji Borys Jelcyn po prawie 10 latach u rzę
dowania złożył nieoczekiwan ie d y m is j ę pr ze k az uj ąc
u rząd w ręc e premiera W ła 
dim ira Putina.

Pluskwa
zdezerterowała
Informatycy tak dobrze prlygo towali się do tej wojny. że
prl.eciwnik z niknąl. zanim do niej

eleyn
rezyg nacje w
tek r.mo w programieogólnoJkrajowej
jej
telewizji. Nic

doszło.

ogłosi I

_ Slr.S i 2.

pią

POc:hlł

Zdrowia, pomyślności , spokoju,

Telefonuj tylko w nocy
•.Prezentem" noworocznym od
Telekomunikacji Po lskiej SA są
kolejne podwyżki cen jej usług.

_ Slr.3.

Dyżur całą dolit
W 2000 roku lekane rodzinni i
domowi

muszą

swoim pacjentom
Nic
wiadomo jeszcz.c, kto i na jakich
zasadach będzie dyżurował w niedziele i ś więta.
zapewnić caloclobową opiekt;.

Przepadł nocą
2 l -le tni student z Kros na w
Ustrzy kac h Dolnych witał Nowy
R o k. Z pensjonatu wyszed l na
chw i lę w koszu łce z krótkim rę
..kawern. Do wczoraj jeszcz.c go
nie odnaleziono.

a Slr. 4.

W pijanym widzie
W sanockim Rynku sylwestrowej nocy rządzi ła gl6wnie pijana
młodzież.

_ Slr .5.

ArIety, GenoW'tfy , Danuty

8

C zytajcie! Smiejcie się!

Atomowa walizka

. Str. 4.

sI<.

. Perlect"
Grzegorz

redakcyjnym
sIole

Postrze łon y w glowę 22-letni
sprzedawca z rzeszowskiego lombardu zmarl w szpitalu.
Szczegóły i portret pamięcio
wy podejrzanego o zabójstwo.

roku

Marek Btuj i
Roman RyblekI.
" Stadion" str. 20-23

przypomi n aj ą

Anna Koniecu
Ja rosław A. Szczepańsk i

Śmiertelny postrzał

wydarzenia

ub i egłego

radości!

MAGICZNE 2000
JOANNA BOROWIEC
RZESZÓW. Tadeusz Kościuszko, z wyżyn pomnikowego cokołu , z niemałym

zdziwieniem musiał przyglą
dać si, tłumom , które w sylwest rowy wieczór przyszły
na rzeszows ki Rynek _ Rok
2000 witało tu klika tysięcy
osób. Zaspała tylko milenijna pluskwa. Tut: po północy
Rzeazów, miast pogrążyć się
w ciemnościach , rozbłysnął
tysi4cem rac, fajerwerków i
sztucznych ogni.
s ię

a nic zdal y
naukowe wyN
wody. nowy wie k i trzecie
mile nium powitamy dop iero za
że

12

mie s i ęcy . Magiczna liczba
zrobił a swoje. T akich tl u-

2000

mów neszowsk.i Rynek dawno
nie ogląda l . choć sylwestrn świę
towa no lU już po raz czwarty.
W mroż ną noc ocze kujących
na wybicie północy rozgrzewał

zespól Mej . Potem na scenie poj awi l s ię Lombard z nową wokalistką, Martą Cugier. Fal ujący pod
sceną Ilum rozg17,cwal zmarznię
te nogi. a trzydziestolalkowie. z
dziećmi na rękach. prtypominali sobie przeboje mł odośc i.
S trze l a ł y szampany. a pod ratuszowymi arkadami i na maskach samochodów .. bannani" w
puchowych kurtkac h r07Jewa li
wysokoprocentowe trunk i. Raz
po raz pod nogi leciały niewypaIy rac i puste bute lki. TIum gęs t 
niał . Na prowadzących do Rynku
uliczkach pojawiły s ię otulone w
fu tra panie w dł ugich sukniach,
rodziny z d ziećmi i roz grzane
proce Olumi nastolatki.
Tuż przed pó l nocą z ratuszowego balkonu dobiegi głos wojewody podkar puckiego. Zbigniewa Sicczkosia: - Przed nami
rok 2000. N iech blWdzie d ła Was
lepszy. niech spelni Wasze ma·
rlen ia . - Zdrowia, pomyślności,
spokoju , radości. Do siego roku!

- wt órował mu Andrzej Szlachta,
prezydent R7.csZQwa.
Gwar rós ł , wybuchał y petardy. aż nastała pól noc i ... N ic zabra k ło prądu. nie zgas ł y swiatła . nic um ilk.ly g l oś ni k.i . Noworoczne życzenia składa li ś my sobie prl)' blasku ro1,świetlających
niebo sztuczn yc h ogni i w Slrugach szampana. Bł yska l y nesze.
kręci ł y s i ę kamery w ideo. Po siadacze telefonów komórkowyc h ne rw owo pukali Vi klawi sze. O g łu szone i zdezorientowane psy biega ły szukajlJc swoic h w łaŚcic icłi.
W k ońcu niebo zbladło. s koń 
czył s i ę sza mpa n . Uliczk a mi
znów popł y nął t łu m. Taksówki z
poblisk iego postoju odjeidża ł y
jedna za drugą. Panie w dlugich
sukniach wróciły na swoje bale.
Ze sce ny do l atywa ł y s ł owa
"Szk lanej pogody".

przyczy n. Zastrlegl , że powodem rezygnacji nic jest 7Jy stan jego zdrowia. Jelcyn powiedzial. 7.c
nie widztpowodu. by sprnwować
ur/.ąd pnez ostatnie p6ł roku swojej kadcncji. ponieważ Władimir
Putin dobrze nadaje s ię do prlejęcia whldzy ... Kraj posiada s ilną
osobę godną prezydentury - powiedzia ł Jelcyn. - Dlaczego miał 
bym zagradzać mu drogę? Dlaczego miałbym czekilc? T o nie
jest w moi m charakterle".
Jelcyn pra:ka....ał Putinowi c ....arną tl'"Czkę zawierającą kody i procedury umożliwiające sprawowanie kontroli nad rosyjskim arse n a łem nuk learnym.

Według rosyjskiej konstytucji,
wybory prezydenckie musz:] sif,'
odbyć w d ą gu 90 dni od rezygnacji urlęduj'lcego prezydenta.
W edłu g ko mentatorów. najbardziej prawdopodobną dat,] jest 26
lub 27 marca 2000 r.
Po rezygnacji Jctcyn odbyl telefonic zną rol.mow," z prez.yden tem Billem Clintone m, podczas
której ...apcwni l prezydenta USA .
że Rosja porost,lIlie wierna cle·
mokracji. wolnemu rynkowi i kontroli zbrojeo. Politycy rozmawiali ok. 20 minut i Clinton z uznaniem wyrażał s ię O rosyjskiej drodze do demokracji pod nądami
Jelcyna. obiecał tei: współpraco
wać z nastcpq Jelcyna - p.o. prezydenta Rosji Władimirem Putinem ornz ze zwycięzclJ prlyszlo·
rocznyc h wyborów prezydenckich. Jelcyn prledstaw ił wiele argu mentów pncmaw iającyc h za
Putinem. mów ilic, i:ejest to pol ityk sil ny. intcligentny j zdoln y.
Sylwetki Jelcyna l Putlna - sir. 2
analiza · str. 9

Milenijne dzieci

Wiktoria
była pierwsza

Jak witaliśmy rok 2000 piszemy
na str.5.

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

Wojewoda Zbigniew Siec.zkoś gratuluje szczęśliwej mamie.
RZESZÓW. Cztery minuty po
północy,

Jako pierwsza na

Podkarpaciu, urodzłła

się

Wik-

toria. Córka państwa Andrze-Ja i Gabrieli Nltków z BudzIwoja przyszła na świat w rze-szowskim Szpłtalu Miejskim.
iktoria
k ie m

t d rugim dziec-

3.60 kg . Czuje s ię dos ko nale .
WrJZ z rOOzicami pierwszych gośc i przyjęła j u ż w Nowy Rok.Od
Zbigniewa Sieczkosia. wojewody podkarpackiego, dostała wóze k. a jej mama ręczny zegarek .
1000 zł na n iemow lęq wy prawkę prze kazał Andrzej Szlachta.
baj
prezydent Rzeszowa.
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Stronę

NOWINY

przygotowal Jaromir Kwiatkowski

po niedzi ałek,

3 stycznia 2000 r.

z drugiej str ony
A PROPOS

Borys Jelcyn

JAROSłAW A.SZCZEPA NSKI

Ani śladu pluskwy...
.. Jeśli 'wieT7J'ć temll, co poklizano IV telewi?ji.
Ale w tym pr:.yfU/jmniej przypadku /lie ma powodl/ . by nie wierzyć.
,.;r;~;;;:~:::~~:2;'/insekl był pilnie w)'palr)'wllny, Szczególnie pruz
IJ
klórz.y przeinwestowali i oS/alniej szansy upatrywali IV tym, że bmlki jednak się /lic przygotowały, dzięki Ct.elllll
w$zecllobecllll w //Iediacl/ plt.shl'U ska.wje ich kre(łytOli'e (ło.{siu, Nie
skasowała, a gdyby n(I ...·et. dossier i wk by powswlu w postaci papierów opatrzollych stosowl/ymi piec:.ą tkami,
Sylwestrowi balowicu co jakif CUIS podglądali kolejne strefy e(,(l'
sowe. czy aby gdzid nie uobi się lIagle ciemno. Wra~ z kolejnymi rl"
facjumi IWIJięcie opada/o. Królko przed pol,~ką pO/l/ocą krajowi pe.
symifci JNł.wwrzali. ż~ plllSk11'a IIjawni l'ię dopi~ro IW 1\·iH.{lawskim
Pic/Cli Pilslrdskiego. Rację mieli optymifci. którlY odpowiadali na
obawy pesymi.uów i z/o.Wwców: figa zmakiem.
ztos/ill'i..Y będą teraz lamenrować. te świat poddaf się psychozie w)'·
wolallej prze~ spisekfirm iliformat)'cVI)'ch i pn,ysporl:)'/ im forwn),.
Ale nawet gdyby tak by/o. 10 jliformaryclJI)'m potentatom w)'pada ze
wszech miar "ograwlolVać skorzystania z oka?ji. która się trafia nlZ
na 1000 f(l/. Przez naslępne tysiąclecie niech na pll.skwie ?Urabiają
literaci. scellarz'y~ci. retyser7.,r. ot/powia(/ując barwnie IIlI pytanie. co
by bylo. gdyby informatycy l"zesIX,/i, a wszystkie komplltCfY ~wiata
pokaza/y. że oto nadszedł rok ,, 00" , /lilie .. 2(}()()".

Niespodzie .....ana rezygnacja
I>Tczydcnta Rosj i zamyka
osiem lal rządów I>TZYwódcy,
klóry I'rz)'C"ąnil s i ę do upad.

ku

i
w

Związku Radzit.'Cki~o

wprowadził demokrację

najwi"k.'i"lym kraj u świahl.
J elcyn stanow ił din Zachodu
rękojmię tego, że w Rosji nic
powróci komunizm . Był gwaran tem wolnoSci słowa i prawa do włUSlloScij wprowadzil
wielopartyjne wybory, tworzył
sektor prywatny i zachęcal za·
gmllic:wych biznesmenów do
inwestowaniu w Rosji. Pomimo lo większoSć Rosjan zapamięta go jako człowieka, kt6remu nie udało się wyprowadzi ć kraju .
li: gospodarczej stagnacji.
W polityce l.ag ranlcznej ZU'
pewnil niepodległość krajom
sąs i ad uj ącym z Rosjll
i nad1.or owul redukcję broni
i wojsk w tyc h krajach.
Używał sily, gdy uwał, że
jl'St t o konieczne, by zapobie(:
rozl>adowi Rosji.
Odllgał sil,' jednak w walce
z przestępczością i korupcj ą na wet wśród najbliiszych
współpracowników.

Nic slronił od alkoholu. W
oslatnich latach borykał sil,' z
poważnymi kłopotruni zdrowot·
nymi. W 1996 r . przeszedł opcrocję

sercu. Również 'lA! w7.ględ u

na chorobę przdożono podpisa·
nie umowy o ulworzeniu
Związku Bialorus i i Rosji.
PAP, JK

1\'f3!·$Q
Wladimir Pulin

Rozpoczynał karierę w r a·
dZIl'<! kim KGB, przemianowanym na "'cderalną S łu żbę Bezpieczenstwa Federllcji Rosyj skiej (FS Ił) . W li pc u 1998 ...
zostal dyrektorem tej instytucji. I'dni ł też m .in . obowlqzki
doradcy m era Peters burga
Anatolija Sobczaka i sekret:lrza Rady Bezl>ieczeils lwa Federa cji Rosyjskiej.
Zwykle małomówny , rzadko pojawiajqcy się w telewizj i, Plltin niejest typem c h aryzma lyczn ego przywód cy.
Z Ulln:1 jego cet!h q jest za lo lojalność wobec politycznyc h
proteklorów.
W sierpniu 1999 r .. po dymisji Siergicja Sticpaszyna,
zosl:11 wybrany na premiera
Rosji. Na tym stanowisk u zys kal duią popułarnosc wśrod
RosjaII, głównie dzięk i operacj i wojskowej w CZl'Czenii.
Prezydent Iłorys Jelcyn oglosi ł go swoim k:mdydatem w
wyborac h prezydenckic h w
roku 2000.
Pulin urodził s il,' 7 pażdzier.
nika 1952 r. w lA:' ning radzie.
\V 1975 r. ukoii czył wydział
prawa tamlejszego un iwersy.
tctu .I\'IOwi pły nnie pll nie·
miecku. Jego h obby to sport, a
szczególnie zapasy i karate
(ma

Wschód słońca niedaleko piramid w Gizie. gdzie 1 stycznia
Jean-Michela Jarre'a, który obejrzało ok. 50 tys, osób,

dobiegał końca

ZWIERZYNIEC

12-godzinny koncert

SENIORZY

"

WĘDRO"

Oftll:'.•

Rozalia Sikoniowa

ANTONI ADAMSKI

Łączą

MAMUTOW
MIECZYSŁAW

NYCZEK

Mieczysław

Szczurowski, kie-

rownik Zakładu Eksploatacji
Kruszywa " Kruszgeo " w
Gniewczynie Łańcuckiej , prz~
k azał do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej bardzo
cenne znaleziska archeologiczne, które Uczą sobie kilkadziesiąt t y s I ę c y lat!
il 10

szczątki

prehistorycznych
zwier.Ł!j 1 z czasów ostatniego
zlodowacenia. z okresu najslarszej
epoki kamienia. Najciekawsze są
kości i fragmcnty ciosów mamuta,
które w 1999 r. wydobyła koparka
gh;binowa. pracująca w star0r7.eczu
Wisłoka w pow. pr.lCworskim. Dobl7.e zachnwanc szc7.ątk i prehistorycznych zwierząt. klOn:: wymnrły w
knńcu epoki plejslocenu. znajdowaly się na gh;bokości 10 metrów.
- Są to ślady mamutÓw . które kil-

S

kadziesilII tysięcy lat temu. w poszukiwaniu pożywienia pl7.emieszczaly się całym i stadami z ZlIkarpacia po 'lCwnętrJ.nym luku Karpat,
wzdłuż dolin r/.ecznych, na naszc
tereny - Ol7.ekl kustosz działu archeolo.gii przemyskiego. muzeum.
And iLcj Ko.perski . - Ko.ŚCi. które
wcześniej byly odkrywane na odcinku między Przemyślem a Jaros law iem (Buszko.wi ce. Bnlestro.sz)'cc, Wyszatyce. Niziny itd .) pozwolily odt\\'Oilyc szlak wędrówek
mamutów. które ze Wschodu zaptJszC7.ały s ię w kicrunku pólnocnn-zac hodnim .jak się okazuje. także w nkolice Pnewnrska.
Koperski zapowiedział. że co najmniej jedna- z mamucich ko ści
(prawdnpodobnie fragment miednicy) przekazanych prtez Szewrowskiego. po wykonaniu konserwacji wzbogaci stałą muzealną ekspozycję jX>Święcoll<l prad7jejom ziemi pl"l.cmyskiej i regionu.
•

Urodzona w XIX wieku (16
maja 1893). Ma duże szanse
dożycia

do XX I.

Góralka z Bialego Dunajca.
\V latach 1940-46 przeżyła katorgę Syberii. J esl na pewno
n ajsta rszą mi eszkanką Przemys l a,jedną znajstarszych
Po.Jek.

Łukaszenka

ratuj!
Czterech obywaleli polskich
oslatnio. n azyl polityczny na Bi ałoru s i. Jest wśród
nic h 71-!ctni bezdnmny. mnlywujący SW!) decyzję nlldziej!) na
lepsze życ ic w kraju spraw iedli ·
wości s połecznej. dwóch drobnych biznes menów z wyrokami
'1.<1 oszustwa i pobicia. ktÓfZYuwawystąpi lo

żają. że Sll prleś l adnwnni pr.Łez

nieuczci wy wy m ia r sprawiedli.
wnŚCi. nraz byly funkcjonariusz
MO , który odmów ił dzien nika'.Łnm uja wnienia swych personaliów i wyjasnil"li. Za~ ko.c ze ni
u rtęclnit·y bialo.ruskiegn kons ula·
tu dopiero po kilku dniach zdo.ł a
li podać chętn ym warunki azy lu

RAZ,.G,,,,,

p",,,,..

DUty LOrEK

9. 19, 22. 23. 34, 39
. 42. 48, 49. 52. sa. 61 .
. 63 . 66, n . 79

JOKER
8685998
MUL Tł LOTEK
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LOTEK

(soboli)

1.13.17.20.21.24, 28.31. 36.39,

(niedziela)

1. 10. 12. 15. 16, 19. 22, 29, 33. 37,
42 , 46.56.57. 58.6 1. 65.70. 71.80
ZAKŁADY

SPECJALNE

29,44.18.30.13

Reklamy w TV sq z miesiąca /la miesiąc głupsze.
Rekordy idiot)'vllII bije filmik o ~wierzątkac" rozmawwjąf..}'Ch prtJ.'z telefon IV wil!cwr wigilijny: - ŻO·
110 mifka m(1 nowe/litra - mól1'jjed/1O Znich. - Miśka nie pamiętasd
Chodlili~cie raum /la/oki - dopowiada /oJ czy inny aligato/', za.f scence przyglqda się z dobrotliwym IIJmif'chem św . Mikołaj_ W finnle
/lapis.' .. ł..qczy lias jesu'ze więcej - Telekomllnikacja Polska ". Od Sy/.
westra lI'iemyjut, po co wciskano nam tell kit. Drożeje abonament tele/ollie~ny. Od Nowego Roku będ~iemy Zll ill/lmls le/e/onicVlY pltlCić
więcej. zaś (}(ł17 l'ryc:.nia - jeszcze więcej. Być może abonamelll i implIls tde/o/liczny sq /I nas tańsV:' niż w Unii Europejskiej. TelekolIIunikacja lilpominajednak. że polskie pensje są również vwcv/ie nii.szt. Drobia7.g!? Na Zachodzie ro~mowa międ~yl/Orodowa to codziellllofć. U IUIS - wyrwa w (lomowym budi.ecie_

Panią RO'l..alią interesują się

naukowcy . Została objęta programem .. Polskich stulatków",
r ealizowanym przez Między
na r odowy Instytu t Biologii
Molekularnej i Komó rkowej ,
Instytut Bio logii Doświa dczal
nej PAN im. M. Ne nckiego
oraz Instytut Centrum Medycyny Do.świadczalnej i K lin icznej PAN. W lecie przeszła
kompleksowe badania. Wypadły nad wyraz dobrze.
Na pytanie, co ro bić, żeby
dożyć tak iego wieku, odpowiada krótko: - Trzeba modlic s i ę
i praco.wać.!.IN

1.',ilI3:f."I,iiI3:t,j
Marzenie
- J akie jcst pan ą największc
marzenie? _ pyta dzien nikarz
z nanego. rabusia . - Obro.bić
bank i zostawić odciski palców
teścinwej.

I

i doją

PRZEMYSL TO
WACł..A W

BURZMl tVSKI

Mniej absurdów
Wiellw Orkiestra Swiqteell/ej Pomoc)'. Jaóra 9
bm. zagra już po raz ósmy. nie brdzje miała swego
podkarJXlckiego celllnml w Przemyś/II.lecz wRze·
.f1.{Jwie. Dn fUldswiskiego Urzędu Miasta nie wpłynął bowiem, od,xr •
wiednio "'ICldniej aJkjdny wniosek w spra .....ie Iwnunll IUl Rynku i pre·
lJldent Pn,emyilo lIie wyraził zgody na tak dl/iii plenerową imprezę. W
Slaliry Podkarpackiego takich warUJ/kOli' nie postawiollo.
W million)m roku absurdiJln)'ch postanowień w pro"emyskim RatllSV'
zapadło. lIiestf'ty, więcej. Mierzenie linijką odległofci od punktów ubie·
gających sir o sprzedaż allwholll do placOwek oś ....iatowych. kosciolów
i obiektów wojskowych; skierol1'Unie sprawy /la kolegiulII Ul 10. że fUl we·
Se/IlIlT"Jl(ł>..oIl)'m w budynkl/ UM podawallo pOf/oćaJkohol; niedogtułanie
się zpow;mem grotlz/dm w spru\\li~ pp...ejęcia IIrzędu praty- to tylko niektóre pf7J'klad)" Do tego ciąg/t> klómie pomiędzy radnymi {KJsuzególn)'Ch ugrllf)()w(uI. Z których nie wypływał ±atlell fXJO'lek dla wyminie UllI'iellzirlll)'ch po<!atników.1 jdU lIawet w Ramsvl zl/pad/y jakiej kon5Irllktylme wnioski, to nie uJala/y one przeslonić llegatyw1Iych.
Oby II' 2000 rokll IYC" absurd6w by/o flIniej!
SYLWESTROWA AUKCJA

Armaniaki zostały u właściciela
Znako mite koniaki odmiany
,,Amlllgtlac" z roku 1900. 1917 i
1938 nie znalazły nabywców p.xiczas sylwestrowegu charylat)'w,
nego balu w krokowskiej restaura·
cji ..Hawelk,,". Każda butelka by- '
ła opatrzona ccnyfikatem poIwierdZlljącym autentyczność trunku.
- Być moie goSci odstraszy ły
wysok ie ceny. Wiele osób ng lą
dało k o lekcję . ale s przedali śmy

Iylko dwie butclki z powojennych
roczników_ w su mie zu 3.5 tys. zł
- powiedzi ał Jerzy Tomas7.ewski.
rlecznik restauracji.
Mimo. \O na pntrzeby Do mu
Dzkcka nr l w Krak owie uzbiera no. ponad 11 tys. zł.
Na sylwestrowym balu w .. Hawełcc" b.1wilo się ponad 70 osób,
wSród nich goście z Austrii i Niemiec.
PAP, JK
_

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

G2

Centrum Promocji Biznesu
lalTU<tll

PrzedsllfWicie/i Ha/ullowy ch
Specja /il'fÓw ds. reklamy
Oczekiwania:
• wykszlałeen,e min średnie .
• łatwość na"",!z)"oVania konta któw. duta KultUrtI osobista.
• zdolności orlilanlzBlOrakie ,
• dyspozycyjność. miIa~ny własny sarnoenód .
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regionalne

Od stycznia

Promulgacja

drożej

Telefonuj
tylko w nocy
Noworoczny "prezent" Te-lekomunlkacji Polskiej : będzie
drożej, choć z promocjami i
weekendowymi obniżkami.
Najtaniej można dzwonić w
godzinach ... od 22 do 8 rano.

uchwał

NOWOROCZNY

DAR
1 stycznia 2000 f. abp Józef
Michalik - w obecności naj-

Abonament telefoniczny wzro-

bliższych współpracowników

z 18.30 ;e l do 24.40 zł
(wszystk ie ceny podajem y z

i członków Kapituły Katedralnej
- promulgował uchwały Synodu Archidiecezji Przemyskiej
1995- 2000.

ś nie

VAT -cm). Od I do 16 stycznia

za impuls (trzy minuty) zaplilcimy 29 groszy (o 5 gr drożej). OJ
17 styczni a 33 grosze za lnyminulOwą rozmowę miejsco.wą

w godzinach od 8 do 22. Poł ~
czenia będą dwukrotnie talisze
w godz. od 22 do 8 rano. Niższą
podwyżkę.

cen TP SA nazywa
"slUwką promocyjn,,",
Promocyjnece.ny mająobowi q
zywać od 17 stycznia do 3 1 marca
2000 r. również na polączcniu miejscowe i ~Ircfowc w soboty, niedzieJe i dni ŚWi ąlL'C7J1c. lmpuls bę
dzie również dwa razy tnnszy, podobnie jak w późnych godzinach
nocnych i wczesnym rankiem. Na
dotychczasowym poziomic powstanlj poł:}C"lCnia do opemtorów sie·
ci komórkowych, rozmowy mi~
dzymiastowe. między n arodowe
oraz Slawkll7.Jl pr.tytączcnic aparatu
telefonic7Jlcgo do sieci.
Od l stycznia Telekomunikacja wprowadza bonifikatę w wysokości 600 impulsów miesięcznie
za połqczcnia z internetowymi sieciami: cyfrową ISDN numer
0-202422 i analogowlj PTSN nu,
mer 0-202 122. Promocjąob.w te
są szko ły podstawowe, gimnazjalne i średnic. Do ko rka pr-tyszlego rok u TP SA oferuje szkołom możliwość podłączenia do Internetu 7.3 symboli czną złotówkę
plus 22 gr VAT.
ANTONI ADAMSKJ

POGODA NA DZiŚ ...
Zachmurzenie

duże

z

większymi przejaśnieniam i.

Miejscami opady śniegu lub
deszczu ze śniegiem . Możli
wy deszcz marznący , Temperatura maksymalna od . 3
do - 1 st., minimalna w nocy
od· l0do-7st.

Synodu Archidiecezji Przemyskiej

miny, instrukcje i inne dokumenty
będące pe lną kodyfikacją prawa
diecezjalnego.
Zwolany przez abpa Mich"lika
25 maja 1995 r. synod był z kolei
29. w dziejach diccezji.a dnlgim w
powojennym 55-leciu (poprzedni
w 1955 r.). C:lIość synodałnych dokonom podsumowała VI uroczysta
sesja ornz ooworoczna promulgacja,
czyli podpisanie i ogłoszenie aktow nomllltywnych. które po kilkumiesil,.'"Cznym okresic vacmio le·
gis. z dniem ł7 wrzcśni:1 2000 r.
nabiorą mocy obowiązuj:teej. Pr/.ed
złoieniem swcgo podpisu na jt.""-dncj
z kan k sięgi synodu, abp Michalik
wypowiedzi ał fonnułę: ..... dla duchowego pożytk u ludu 801.('go archidiecezji prt.emyskiej w 11.1 Tysiqcłec i u. ll:I m<x:y 466. kanonu Ko-

est to gruba
pr.teKomisji Glównej
JSynodu.
Slefan Moskwa.
ks ięga, którą

lI'odniczący

nazwał

bp

noworocznym darem - owocem
S-letniej pracy wiciu łu dzi (SZC7.ególnie wyróinił księt.y prałatów Józefa Bam i Wacława Partykę). poczuwających się do wspó ł odpo
wil.-dzialnoŚCi Z'l Kościół dia:ezjaJny. Tu swoista konstytucja 2.1wierJ
m.in. 464 statuty, 71 aneksów synodalnych Dr.lZ zaktualizowane staluty instytucji kościel nyc h. regulaWyszłi

na

wycieczkę,

o

mało

nie straciłi

deksu Prawa Kanonicznego. postanowienia synodu uroczyscie zatwierdzam. podpisuję i po ł ecam
wprowadzić w życic" .
Miejscem tej urOCZySIOki. bez
wątpienia o wadze historycznej. była stylowa &.113 biblioteki IV XVUI wiecznym palacu biskupów prremyskich obr&jdku łaci ńskiego. Po
lUZ pie(\l.'szy ZQst"Ji tutaj wproszeni także dzienniknrLC. Obok hierorchów i p..tlalów, ś windkami lego
aktu byli równie7. przed~tawi cicle
laikatu archidiecezji (m.in. Jan Mus iał i StanisialI' Radyk). Pll oficjal.
nej uroczystoSci. metropolit" pr/.cmyski znprosi ł nas na noworoczny
podw1t.'Cz.orek, co jest takie bezprecedensowym zdarzeniem.
MłECZYSŁAW

NVCZEK

życia

16 godzin strachu
USTRZYKI GÓRNE. Ratowni-

cy z Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnależli
piątk, turystów, którzy Z8ginęłl w czwartek w rejonie Tarnicy.
l7.Cj męŻC'.tyi.ni i dwie kobiety
prl)'jechali w Bieszc-.lady z Warszawy. Grulliska i OIS"ltyna. Wyll:l'
jęli kwatery w Łobozewie kolo
Ustnyk Dolnych. W czwartek okolo południa wyruszyli nil Tilmlcę.
Wil/llnki były trudne - w iał s iłny
wiatr. sypal snieg, temperaturo dochodzi/ado minus 10 stopni. Mimo
to doszli na szczyt w trq godziny .
Wtedy wpadł zmrok i zrobi/o się
niebezpiecznie. Ś ni eg zatarł siady,
turyśc i strJcili orientację. Zaczę l i
błądzić między Tilmicą a Szerokim
Wicrchem..
W tym czasie goprowcy. poinformowani o zagini~ciu turystów

T

pr.tcz ich kolegów. szykow,di się już
do akcji ratunkowej.
Przez całą noc zczwanku na pią
tek. 3 ł ratowników podzielonych
na pi~ grup, wyp0s;t7.onych w skutery śnieinc i Inndrowery. pl"lcczesywało rejon, w którym prlypuszczainic prLCbywali zaginieni. Rutownicy brnę l i w 1.aspach dochodzących miejscami do metra wySl)kości. Pomagała Straz GrnniC'l.J\il z
Lutowisk. - Mimo imensywnych
poszukiwan w nocy nie udało nam
się nat.rafi ć na ś lad turystÓw - mówi Jerq Żak, dyżu rny ratownik: 1.
Ustnyk Górnych. uczestnik "keji.
- W piątek rano wyruszyliśmy pooownie i okolo godziny9 prq ścież
ce wiodącej na Rozsypaniec odnaIe7Jiśmy 7.Jlginionych. Chwilę wcze~niej którys z nich usłys7.Jlł silnik
nas7.cgo skulera i wyszed ł nam napra:ciw. Gdyby nie to.jc~-.teze dłu 
go moglibyśmy ic_h szu kać.
Według fllk.a. turyki (dwa maj-

Tarnobrzeska komunikacja ma dwa nowe busy

Mały. może więcej
TARNOBRZEG. Za nowymi
małymi

autobusami zakupionymi prz ez Przed się
biorstwo Gospodarki Komunalnej wszyscyogląda
ją się z zaciekawieniem .
Urodą busów zachwycali się
w piątek przedstawiciele
władz Tarnobrzega podczas
prezentacji.
n:edsiębiors l wo Gospodark i
Komunalnej zll kupilo dwa
małe autobusy Kape na C ity C.
kalAły po 205 tys ięcy złotych plus
VAT . Samochody mają nowo·
czesne siln iki Iveco, atrakcyjne
nadwozie wykonane ze stali. aluminium oraz tworzywa sztucznego. Mogą przewozić 30 p"saże rów, także osoby niepcłno ·
sprawne . dz i ęki wysuwanemu

P

w wieku 24 do 30 hit oraz
im kawaler) byli w
dość dobrym stanie,choć dOS7.l:Zęl
nic przem<X:1.eni i zmęc7.en i . Noc
spędzili w lesie. Na szc7.ę.l;cie mieli
l.cńst wa

towarzyszący

l.3pałki. więc rozpaIił i ognisko.dzĘ

ki czemu nie wyziębłi. Pó7.niej tiumaczyli. że próbowali odnaleŹĆ niebicski szlak do Wołosmego, lecz padający ś nicg i ciemnoŚĆ zupełn ie
ich zdcwńentowały. Pnyznali , że
pr/..ccenili swoje si ły .
Jer!.y:l.ak uwaZa."i..e już samo
wyj śc ic na szłak o pierwszej po południu gr,lniC"".ty ło "Z głu potą.

I

W gÓrJch obowiązujcdrugi stopi eń z.agroj.cnia lawinowego.
Niebezpiecznie jest w całym paśmie połonin. toteż goprowcy
odr..idllIją plcszc wędrówki. Nicstety, turyści lekcew ażą OS!r.teżenia.

DOROTA MĘKARSKA

przy tylnym wejściu stalowemu
podjazdowi .
- 211kup tych autobusów jcsl
pogod7.cniem różnych interesówpowiedzial Jan Dziubiński, prezydcnt Tarnobr.teg" . - Nie było
dotąd małego autobusu. który wykonywałby nocne kursy do San·
domierz:1 dowożąc podró7.nych
na st:lcję PKP. Dotychczas lini~
nocną, z której korl)'stll kilka
·osób. obs ł ugiwały duże autobusy, których eksploatacja jest o
wiele droższa .
Pr.tedsiębiorstwo Gospodark i
Komunalnej w TamobrLCgu zamierza w pr.tyszłości 7.3kupiĆ wię
cej nowoczesnych autobusów.
Dyrekcja liczy. że oszczędne busy sprawdzą siC w walec o klie nta z prywatnymi pr.tewożnikami.

mo.

Karambol za karambolem
Mgła I śliska jezdnia były
przyczyną dwóch karamboli

I zderzenia fiata z autobusem , do których doszło
wczoraj po południu na drogach Podkarpacia.

Ustrobnej niedaleko Krolina w wyniku zderzenia auW
tobusu z fi:lIem cinquecento do
szpilllta tra fiły lt7..y osoby. W fiacie cieżko ranne zostało S- łe tni e

dziecko. Godzinę wcześniej na
drodze IV tej samej m iej~owośc i
dosz ł o do karambolu. w kt6rym
uczest ni czy ły cztery samocho·
dy osobowe. Podobne zdarlenie
miało miejsce także w Kraczkowej k. Łańcuta . Na prawidłowo
zaparkowany rad iowóz policyjny. który zabezpieczał wyciąga
nie z rowu lancii. na~chał polonez. a na niego z kolei mercedes.

..................................................... , ......................................... ................. , .... ....... ,. -.....m.
KRZYSZTOF POTACZAŁA
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WYŻSZA SZKOŁA

ł!\Z..~' ZARZĄDZANIA

Rm,,,Ow - Mkkle,,1na I IRynrio
utworzona w 19'..16 r. pod pallonal~m
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2<,1 styuma

2000 roI", i Irwoc bo:dą 3 lala.

Ostatni
dzwonek!
w

Po ich ukończen 'u absol . . . enci
dyptom licencjata omz
m~j~ możli ..... <»t kontynU(J"'ani~

.•• 1 NA JUTRO

uqskują

sieci Plus GSM telefony wraz 7, aktywalją
tylko za 99 z]otych netto. Zapraszamy!

stLltli6w mllgl~rcrskieh "",

Cieple j. Temperatura
maksymalna w dzień od - 1
do 3 st, minimalna w nocy
od-2do2st. ..

.
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• ATRUCY.IIA OFERTA LEASINGU
\Y/lJ/Jf..ff} CIlI RJRGCJI - rata leasłngowa jut od 6150M·
\Y/lJ/Jf..ff} CIlI KOMBI - rata łea slng owa Jut od 165 DM'
\Y/lJ/Jf..ff} COl' "'WAII - rata leasingowa jut od 190 DM-
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Autoryzowany Dealer
'ALON, telJfalt (O-tn 852-63-00

zadzwoń,

Gł6wnd

lI and Jo"'cj

w WarSl'.lIwit

• na Uni...."'rsytn:it- Jagit-lIon$kim.
WydzjaI7..a n.lłd1.a nu.. i Kumunibeji Społec-Ln"'j lub innych IICzclniach ekonomi':7.nych w kraju.
- t5 $tycwiJ 2000 roku.

Danuta i Ryszard Czach

PrzyjtJi lub

w siedzibie naS7.cj uC7.cll"li)

Termin f"7.yjmowania podnil

=='J:""'..!l;............

Mercedes-Benz

• Aklld~mU Ek()llonllc~n(j
w Knlkowit
(7A1lOicj!.CO .... y lok studiów
• SlJtol~

SERWIS: telJfalt (O-ln 852-63-17
SKLEP: lel./l'u (0-11) 863-42-63

35-111 Rzeszów,

uł.

Krakowska 32

jazd próh"yeh doltMamy u Ciebie

Informacje i z:lpisy
od 10.0000 17.00.
leI. 1152·6 1·53. fax 852·61·54

INFOLtNł A

Uabo ...._~osrm=....

T~~~l~łl:~<ltdPM

www.wn.r/J$l.ow.pl

oswojll pn.yslloSt!

Rzeszów: C H ElJ"opa II (parter), teł . (Dl?) 852 44 35
Rzeszów: ul. Asnyka 2. tel (017) 852 00 79
Mielec: tJ. D«orcowa 4128 (Pasaż II p:l.oom). leł. (Dl T) 788 51 40 I
Jolrosław: ul. G/Odzl<a 2', tel. (016) 621 82 Ba
Przem yśl : ul. Franciszkaima 37 (Plac Na Bramiel, lei. (016) 678 62 60
Przeworsk: If M. Konopnickiej t 4, łel . (016) 64B 74 90
Sanok: ul. Jagieloń$l(a 13 (Hotel Turysła). tel. (013) 464 1245
Krosno: Riflek 27, tel. (013) 436 ag 66
Dębica: ul. Rzeszowska 6, teł. (01 4) 670 36 56 NEW!
Lańcul: ul. KtóIowej Elżbiety 3, tel. (Ol ?) 225 67 44 NEWI
Ustrzyki Oolne: ul, 29lJslopada 2. teł. (013) 46125 44 NEW!
BEZPŁATNA

w Dziekanacie: WSZo cOOziennie

Nie "lwt",kllj z det'y·q~.
wykor.tyslaj SIJInS\':, ZlKIbaj

"A'

W
ł

sprzedaży także

0800601 111
......

www.modex .plusgsm.pI

zestawy Simplus
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Wybuchł

gaz

Sąd

DIiBICA. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym zniszczył w sobotę cały budynek.
Jego wlaściclel , Bronisław
Z., został ranny i znajduje się
w szpitalu.

nie mial innego wyjścia

•

JUl PO "NIMECIE"
JERZV MIElNICZUK

Sąd Rejonowy w Tar·
nobrzegu ogłosił upadłość Za.
kładów Metalowych "Nimet" ,
Na gruzach firmy powstanie
nowa spółka , która przejmie
produkcję i część pracowni·
kÓw. Wiadomo jednak, że
przeszło polowa załogi nie
znajdzie w niej pracy.

NISKO.

a skutek eksplozji butli z ga7.cm podłączonej do kuchenki zniszczony ZOSl ał dach. stropy
i niektóre k iany budynk u. W
chwi li wybuchu IV domu prlcbywal właścicie l posesji. Rannego
odwieziono do dęb ickiego szpitala , Według dyżurnego Komendy Powimowcj Pań s t wowej Straży Pożarnej IV Dęb icy, budynek

N

imct
z. si?dmiu filii
N"Ursusa.
Pod konrec 1998
firma zosta la usa mobył)edną

nadaje się do wyburzenia.
Oficer

dyżurny

r.

ni ż ań ska
d~je lłl iołla. Przez ostatnie lula nie
placi ła skłndek na ZUS, a wdluunie wobee gminy u ros ło do 1.5

Komendy Po-

wiulowcj Policji IV Dębi cy J>Qinformował. że wszelkie spekula-

cje na temat przyczyny eksplozji
S4 prLcdwczesnc.

min zł. W listopadzie brak ło już
pie n iędzy na wyplaty dla pmcowników. W tej sylU:tcji zarząd spólki nie mial innego wyjścia, jak
zwróc ić s ię do sądu o ogłoszenie
upadloSi; i "Nimctu".
30 grudnia Sąd Rejo nowy w
Tarnobrzegu ogll)s i ł ją i wyznaczyI sędziego komisanu, który hędzie czuwał nad przebiegiem upadłośc i . Zostal nim sędzia Matek
BajlIk a syndykiem - Anna Brzo7.owska. Decyzja sąd u jest 0$13Icc:wa.
W p i ątek uduło nam się skontaktować z prezesem ZM ,,Nimct",
T'ldeus7.em MaIY S'ł, ale nie chciał
komentować lego. t-os ię stato. Nie-

oficjalnie dowiedzieliśmy s ię, że
zagospOO.'lfOwanicm pozostałości
po ..Nimecie" zajmie się Agencja
Rozwoju Prremyslu. Na jej woiosck jedna z finn konsultingowych
op racowa ł a program ratunkowy,
który z3k ł ada po wo ł an i e nowej
sp6łk i . Dosianie ona na poc7.ątek I
,mln zł. Znajdzie w niej pmcę nie
więcej niż 200 osób. co oznflC7.n. że
250 pracowników będzie musiało
sobie s zukać innego zajęciu. To
niezwykle trudne, gdyż w powiecie
niiańskim jest l6-proc. bezrobocie. W tej sytuacji wąt p liwym pocieszeniem będ ZIe to. 7.e wszystkim pracownikom zostaną wypla·
cone zalegle pobory.
•

si

Policja poszukuje zabójcy

,
Smierłelny postrzał

Ogniowy
sylwester
stracił mężczyzna, któnieumiejętnie odpalał pe.tardę . W milenijn ą noc na

Oko

ry

RZESZÓW. W szpitalu zmarł

Podkarpaciu poparzeń do·
znało 9 osób, a do izby wy·
trzeźwień trafiły 42.

postrzelony w głowę 22·letni
sprzedawca z lombardu w Rze.szowie. Policja poszukuje
sprawcy zabójstwa.

Boguchwaly. kt6- jak infonnownli·
Mryieszkaniec
o pólnocy
odM r.lnny w
oko. Oby· czwanck prloo godz. 9 podczas na·

ęiCzYZlla

nicost rożnie

śm y

zo~t :d ci~żko

pala ł [>CHlnię. s tracił

watelowi Wylewy (gm. Sicniawal z tcgo samego powodu urwalo 11";''1 palce prawej ręk i . St luczenia i op<lrlcnia pr.lWCj reki dozna/ 44· letni rleszowianin . Do
niebezpiecznego warzenia doszło
na jednym z balów w sanatorium
w Iwoniczu Zdroju.lt!SlCZi! pru.-d
północą w kies~.e ni nieszczęśnika
e ksp lodowała mca. Został poparlony.
W Rzeszowie 42 osoby noc mile nijnll spęd z il y w Izbic Wy.
trzetw i eń. Przy okazj i padł rekord -l,OSl:l ło tylko jedno wolne
16i.ko.- Jestem mi1ezaskoczona.
że nic tmfili do nas nie1etni. Nie
było tei. żadn ej kobicty - wy jasniln kicrowniczk:l zmi.my IZby
WYlrzeiw ieri. Najmłodszyrn
kłi c nt em wytrzeźwialki był 18·
latek, a najstarszym 63-ktni mężczyzna.
.m

Samobójczy skok

padu na lomb:rrd przy ul .3 Mnja w
Rzcs7.0wic. B:utdyta str/.clił do nicgo z broni palnej w prawą skroń z
bliskiej odlcgloi;ci. Pr/.eZ kilk.maScic
godzin o jego iycie walczyli lek:!·
rze Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w
Rzeszowie. Wcwraj w szpitalu do-

Kto

pomoże

Dyżur całą dobę
PODKARPACKIE. W 2000 ro-

ku lekarze rodzinni i domowi
muszą zapewnić swoim pa·
cjentom całodobową opiekę.
Tymczasem jeszcze w miniony
czwartek w wielu placówkach
nie wiedziano, kto i na jakich
zasadach będzie dyżurował w
noce i w święta ,
ją

40·letnl mężczyzna wys kowczoraj z czwartego pię
tra jednego z bloków w Rzeszowie,

w

7..agrożenia

cy lub w dlli świ:jtL'cznc dostaniemy
gor:jC1.Ki. rozboli nas gardlo lub
brlueh, pomocy ma udzielić Jckan
domowy. Gdy prowadzi 0 11 pm.ktyk~ pryw:ttną. m07.e Slutl dyi;urowltc
pod tclcronemlub wykupi ć swoim
p:lcjcntom nocn~ opiekę w pobliskiej prtychodni. ezy pogotowiu
mlunkowym. O swoich pacjentów
muszą tei zadbać zakłndy opieki
l.drowołncj . Dyżur mo1:c pełn iĆ wy-

M ~żczyzn u wyszed l z dom u.
oświadcz aj'lc, że wychodzi na
klalkę sc hodową w y palić papie·
rosa. Niestety , do żony i dzieci
ju ż. nie wróciL Przyczy n:j samo·
bójstwa byly spr.twy osob i ~te.

.m

pacjent nic doNowcgo Roku.
Policja opracowa ł a portret pamięciowy podejrl.anego o zubójstwo: wiek ok. 20 lut. wzrost 170
cm. S?.czuplcj budowy ciata, cera
śn ill(1a. oczy ciemne okrągle wylupiastc, w łosy c~"lme. uczesane ,,na
jeżyka". Mężczyzn a ubrany był w
C~.llntą kunkc i tego sarncgo koloru
spodnie.
Osoby, które w czwartek. 30
grudnia. w godz. od 900 10. wekolicach ul . 3 Maja w Rzeszowie widziały prf.cdstawionego na portrt."Cie
rtlęl.czyznę . proszone SIl o kOlllllkt z
cze ka ł

choremu w nocy

d fityC'wi:. pogotowia udzielapomocy tylko
prlypud.
O
k:lch
i.yci:l. Jci'.cli w no-

czył

w iedziel iśmy się, że

Komendą M iejs ką Policji w Rzeszowie.tel. nr 865·22-65 lub 997.
Policja prosi takżco pilny kon takt
kObictę. któm znalazła w pomieszczeniu lombardu leż<,cego na podłod ze rannego męlezyznę . Anonimo ..... ość gwarantowana.

Wliczona prlychodnill. szpital )ub
pogotowie.
Infonnacjc o Iym. gdzie szuknć
pomocy w niL-dzicle i świętn, muszq już od 3 stycznia wisieć- w prtychodniach i gabinetach lekarskich .
Nocną i świ'ltcczn:! opiek~ w pogotowiu zapewni lo swoim podopiecznym Cen trum Medyczne
.,Medyk" z Rzeszowa. Równie ż
mieszkaney powiatu łańcu ckiego i
Ł..lncuta będl) mogli u zyskać pomoc w tamtejszym pogotowiu.Jed na prtychodnia i 13 ośrodków ~.d~
wia. podleglych łańcuckiemu 'lDZ.
będ:j czynne do godz. 18. Ambulatorium ogólnc i chirurgic1.llc prtyj mic w nocy i w ś wi~ta wszystkich
podopiccznych prlychodni w Kolbuszowej .
Kwestii lej nie rozstrtygnię to
jes.ZC7.t" w pr-lClIlyskim WZ . W powiecie podleg!t mu 19 prl}'chOlJni.
:l w mideie 4 . - Pocłpi sa li ś m y

ADAMMAI:.EK

Nowy rok na drogowym
granicznym w Me-dyce został zapoczątkowany
przez kleiczanina, który wracając z Ukrainy, par. minut
po północy wjechał swoim
volkswagenem gOlfem na,,,
opustoszały pas odpraw
paszportowo· celnych.
przejściu

wstępną umowę z tutejszym pogotowiem. Jeźcli będą chętni , damy też
zarobić naszym lekarzom i pielę·
gniarkom. W samym Pnemyślu
wystarczyłyby dW:J dyżurujące zespoly 'ckana i pielęgniarki - wyja·
śnia Robert Serkis, zastępca dyre ktom ZOZ w Pr.remyślu .
W odległych od centrum powiatu gminac h zostaną zapewne wyzmtczone dyiume przychodnie. Jeżeli "' ~'d nej gminie jest ieh kilka.
będą pr.iCowltly na zmi:Ulę.
O "'11rowadzeniu calodobowcj
opieki nic chce s ię. na razie wypo·
wiadllĆ Aleksander Panek. dyrek tor
ZOZ nr 2 w Rzeszowie, któremu
podlega 50 osrodków zdrowia w
c"lym powiecie . Nie ma jeszcze
kontraktu Z KaSI) Chorych . Podobnie jest w rleszowskim ZOZ nr J.
- Nic wiemy, czcł,'O kas.1 b!;-dzie 7.1)duć i ile pl ocić. NajkorLystniejszym
roz.wiązan i em byłaby opieka w
Szpitalu Miejskim. Trudno jednak
prt.csądzać s pn\w~ ,jeżeli nie podpi s.lli śmy kontraktu - wyjaśnia TomilSZ Urban, pełnomocnik prezydenta miasta ds. 7.drowia.

JOANNA BOROWIEC
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Pani Renacie BOBER
wyrazy S'lCzet ego
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~'erdecz"e podziękowall ia

sklada
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l'ullll mgr. J Hnowi
PI.EN IĄ t KOWI
!)'n'ktUfuwi Odrlxiolu PKO tW

w Pnc"'orsku
wyraz)' Sl.C/_Cf~gU ..-spóln ucia
z powod u śm tfrci

MATKI
~łfudQjq

I"QCQ ..."iq OddlkUn PKO BP
Ił' PrJ .. 'onłn.Jawsfa ..'iu
i 1...M cW"·i,,

powodu smirrci

składają:

kierO"''IIiUM'o, sfdtio ....ie j pracol""icy
Sqd/l Okrrgo ...'ego w Ruszo ....ie

pierwszym dniu 2000 ruch
na
granic7.nych
W
w Ko rczowej, Mcdyce, Kror.

pn.ejści ach

zaginięcie

Tajemnicze

ście nk u i Barwinku by ł mizerny.
W ciągu całej doby pograniczni·
cy pożeg nali zaledwie 637 osób
udaj"cych się za granicę, :t "na
wjcżd7. ie'· powitali I 225 osób.
- Nie zanotowano żad n ych incydentów zw i ązanych z ruc hem
granicznym - zakomunikowa ł a
nam wczoraj przcd poludniem
ppor. Elzbicta Pikor, rzecznik komendanta Bieszczadzkiego Oddział u Stl"'.lży Granicznej .

MN

studenta

Przepadł nocą
USTRZYKI DOLNE. 21·letni

student z Krosne, który przy.
jechał w Bieszczady powitać
nowy rok, zaginąt w niewy·
jaśnionych okolicznoścIach ,

M niła personIIIiów) spędzał sylcżczyzna

(policja nie ujaw-

westra wmz z kiłkoma kolegami
w Ustrzykach Dolnych. Zameldowali się w jednym z pensjonatów. urlijdzj]j przyjęcie . Wcdług
relacji świudkÓw. o północy ich
kolega postanowil wyjSć na chwi·
lę przed budynek i obejrzeć rozś wiel"~ącc niebo fajerwerki. 21·
latek opuścił hotelowy pokój ubrany w koszulk~ z krótkim ręk a·
wem . Nie wzi:jł z sobą swctnL
czapki. kunki ani dokumcntow.
Po około ł 5 minUlach przed ho[el wyszli t eż koledzy studenta.
Zaniepokojeni nieobecnością 10'
warzysza zabawy, rozpoczęli poszukiwania na własną rękę . PÓŻ·
niej powiadomili poli cję. Zaginionego nikt nie widzia ł w bawillcym s i~ tlumie na ustrzyckim
Rynku, nie odnaleziono go takie
w innych czę ścia c h mia sta.
Sprawdzono szpital. inne hotcle.

Na próżno.
- Poszukiwania wciąż trwają
m6wi oficer dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w UstT7.ykach
Dolnyc h . - Przeczesujemy
wszystkie możliwe miejsca . w
okolicznych parafiach ks i~ża poprosi ł i wiernych o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Prt.yjrnujemy różne wer"je wy<.lart.eil. ale
wciąż S:j to tylko hipotezy .
Jedna z. nich mówi . że student
m ógł ws iąść z kimś do samochodu i odjechać w nieznanym kie·
runku . Druga. zdaniem policji bardz.iej prawdopodobna. sugeruje.
że 2 1-I:1Iek mógl pnść ofiarą śnie
gu i mrozu.
Rod z.ice studenta, koledzy i policjanci mają nadl.ieję.l.e znajdą
go e.ałego i zdro weł:\0 . WszyS!kim.kt6rl.Y mogliby pomóc w posz.u ~iwaniach. podajemy rysopiS
zaginionego: Wzrost - 178 Cm,
szczup la budowa cia ł a, włosy
krótkie. ciemne.. oczy niebieskie .
W momencie zagin ięc ia ubrany
by ł w dżinsowe spodnie, br4zowe
zimowe buty z protektorem i koszul ę z krótkim rcka wem.
KRZYSZTOF POTACZAI:.A
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regionalne
Milenijne dzieci

36 razy

PIERWSZE

w hali

"DWUTYSIĘCZNIKI"
PODKARPACKIE. Z przepro-

wadzonej w szpitalach b. woj.
krośnieńskiego

sondy

wyni~

ka. że wszyscy bardzo chcieli slf pochwalić , Iż mają j uż u
siebie pierwszego obywatela,
który urodził s i, w roku 2000.
się

ajszybciej doczekaJ
tego
momentu
N
polozniczy
szpitala
o godz.
oddział

w Krośnie. Ju ż

0.05

prlyszed ł

na swiat c hłop iec,

syn 27-lemiej Alicji Zajdel, mieszkanki Odrzykonia. Wszyscy byli

pr/i!konani. że to właśnie on będzie
pierwszym dzieckiem na Podkarpaciu urodzonym w roku 2000. Z

uczuciem wielkiego zawodu wysłuc hano więc

infonnacji podanej
prlCz ..RadioRzesz6w",i..eo J minute- wcześniej (O.04)-urodzila się
w

Rzeszowie dziewczynka - Vic-

tonu. Wszystko wskazuje jednak na
10. i.e kroS ni eński noworodek ma
szansę: zos lać

pierwszym chlop-

ccm uroU7..Qnym w 2000 rok u.

Zaledwie o 5 minut pó ż niej
(0. 10) prLyszedl na swi:!t kolejny
chłop iec, kt óry urodził slij w sz pi ta lu w BrLOzowie. Im pon uje nic
tylko wagą i w7_rostem (3.90 kg
Or.lZ 59 cm), ale również ~ wi ct nij
formą. Jest synem Moniki Sowiriskiej z Humnisk. Niewątp łiwie bę·
dzie pierwszym obywatele m roku
2000 w powit!cie brlOzowski m.
czym z pewności., z as ł użył sobie
łl:J. pi~kny prezent od pana starosty.
Powiat sanocki musial czckać
łl:J. .swego pierwszego obywatela
urod7.0nego w 2000 roku do godz.

3.15. Okazała si~ nim dziewczynIm, urod zona pnez p. Ewę Ziobro
z J aćm iel7.3, ważąca 3.57 kg i mierząca 57 cm.
Jeszcze dłużej czekało Jasło. Pani Danuta Jachym z Bieidziadki
o godz. 5.30 urod zila jasielskim
szpitalu córeczkę. będącą jej trledm dzieckiem.
Najd łuzej czekano na pierw.
szego . .dwUlysi~czn ika" w powieciebieszctadzkim. O godz. 16.30,
I stycznia. w sz pitalu w Lesk u
przyszedł na świat mężczyzna wa7ĄCy 3.250 kg i mierzący 50 cm.
Jest syne m p. Monik i GrlYbowskiej, a zarazem trzecim jej dzieckiem. Szpitul w Ustnykach Dolnych też doczekal się. noworodka.
O godz. 18.05 p. Halinie Szmyd ze
Starik owej urodziła się dziewczynka.
W szpitalu w Nowej Dębie D0rota K waśnik z Komorowa (gm.
Majdan Królewsk i) u rodziła syna.
chłolx:zyk waży ł 3.8 kg. Dwie godziny p6inicj ,o 2.40, przyszedł na
ś wiat kolejny milenijny c hłopi ec.
Ważył 3 100 g, narodf.iny miały
miejsce w ,~zpitalu w Stalowej Woli. a szczęs l iwą mamą została stalawowolanka Mariola Wilk .
l stycznia w stalowowolskim S'l.pitalu urod z iło s ię jeszcze kił k u
c hłopców. W Nisku też picrwS'l y
urodził s i ę ch łopiec. P:llli Zofia
Wyka z Jeżowego "nic sp ieszył!,
si~" jednak i z urodzeniem swojego 3.2-kilogramowego syna " poczekała" do godl.. 16.50.
MARIAN STRUS, jam

oworocznym toastt!m powitano Majkę J eżowską, która
wystąpila z koncertem i rozdala
wszystkim dzieciom swoje kasety z au togrufem. Dzieciaki bmły
udział w licznych konkursac h.
Mikołaj rozdał im paczki noworoczne. a Je rzy Krzanows ki .
wspólwłaściciel .. Nowego Stylu".
przekazał przedstawicielom domów dziecka prezenty w postaci
komputerów, sprz~t u rtv oraz do
rehabilitacji. Sławomir tw ian z

N

Vi miejskiej hali
ok. tysiąc osób. Wśród
nich, po raz 36 w tym obiekcie.
pan Roman Taworski. arc hite kt.
aranzer wnętrL, ni egdyś koszykarz. s iatkarl , pi lkarz i szczypiornista Polonii.
wab
bawiło s ię

W pijanym
widzie

w

Bal z "Nowym Stylem"
KROSNO. Blisko 200 dzieci
z domów dziecka, o ś rodków
wychowawczych oraz najUbo ższych rodzin z Jasia,
Krosna I okolic bawiło s i ę
wczoraj do późn ej nocy na
balu, zorganizowanym przez
firmę .. Nowy Styl".

PRZEMYŚL

Domu Dziec ka w Długiem OIrlymał specjalne stypendium . a każ
dy z domów dziecka fundusze do
zagospodarowania. WartoŚĆ prezen tów, stypendium i funduszy
wyniosł a 50 tys. zl.
- Na takim wspa n i ał ym ba lu
jeszcze nie byliśmy - mówią
KrLysick Gajda z klasy VI i Radek
Ba ł awajde r . tegoroczny gimnazjalista. obaj z Katolickiej Placów ki Wychowawczej .,Nas z
Dom" w J aś l e . - Ekstr.łłlluzyka ,
ws pania łe d:lIlia i preze nty - tego
s i~ nic spodziewa li ś my .
- Najbardziej podoba mi s ię
Mikolaj . ko lorowe bałony i fajni
koledzy . których tu poJ_nałem 
dodaje rozbaw iony Pawe ł Maz iar.t:, który przyjechał na zabawę z Domu Dziec ka w Długiem.
ANDRZEJ RAUS

SANOK.

w rzece

TINI$ł

PRZEMYŚL. W nurtach lodowatego Sanu powitaJi Nowy Rok miejscowi płetwonurkowie; Sergiusz
Iwaszko i Zygmunt Śliwiak z Klubu "Delfin" LOK oraz Henryk Chruszcz j Józef Drymajlo z Sekcji

Ratownictwa Wodnego Komendy Miejskiej Państwowej Slraży Pożarnej . Punklualn ie o godz. 24
wynurzyli się na lampkę szampana . Nowy Rok powitają w ten spoSÓb jeszcze raz w nocy z 13 na
14 bm., zgodnie z kalendarzem juliański m .
wa b

Grosik na szczęście
JASLO. Głó wn i e. mlod z ież o k. 3 ty~. - w itał a 2000 rok najasielski m Ry nku, na imprezie zorg:mizowaflej przez Url:ld M i:ł s ta
i J as iel s ki Do m Kultury. Najpie rw uczestników rozgrzewala
muzyka mechanicz na. później
aż do północy zespół Afera Blues Group . Pa miąt k ą dla UC7-Cstników balu pod gwiazdami będ ą
oko l icznośc iowe kalendarzyk i z
w topionym w karton grosikiem
na szcz~Ści e. O północy serwowano da rm owego , .. sa morządo
wego" szampana i oklaskiwan o
pokaz sztucznych ogni .
• wg

Rekord
frekwencji
LESKO. Na ce ntraln y plac mias ta przys:do o ko la 3 t ysi ijce
osó b. Ciesząc s i ę J. rekordowej
frekwe ncji. prowad zą cy imprczę konfe ransjer za ża rtował. że
chyba S:I już ws zy scy. wi~ c
można zaczy na ć.

Piwo na śniadanie
Sylwester przyciqgnąl do iwonicza goSci z calcj Polski; niemal
wszystkie miejsca w r;anatonaeh
w centrum Zdroj u były zajęte . Zapaleni narciarze żcgnali stary i witali nowy 2000 rok na stoku. Specjalnie d la nich uruchomiono tej
Jl(X.) ' wyciąg na Gó.-ze Winiarskiej.

Aż

gdzie w pr-.t:erwie pomi~zy zjazdami mogli grl.aC s i~ prLy ognisku
kon sumując pieczone lOelbask.i.
W łaściciele większośc i iwo·
nicIOch rcstaumcji zapomnieli jednak o tym. że n31ajutr.t:. po balu.
goście zechcą jeŚĆ . Tymczasem
do popołudnia wszystko by ło za-

za spokojnie

DęBICA. O północy

spotka-

ło się na Ryn ku kilkaset

osób , które liczyły na c o ś
więcej n iż tylko stanie pod
choinką·
ystr/-cliły

W i rajeJWerki. Byłotrochc hukorki IX! szampana

ku (si'.3mpan i petardy) . ale obeszło si~ bez ekscesów.
SdsJ.> pallował w nocnym sklepie z alkoholem ,a przy dnw iac h
czuwał czlowiek odpowied7,ialny

7..a nicwpuszczenie "zbyt pijanej
pluskwy".
Na sylwestrowych balach bawi lo się w Dębicy nie w i ęcej niż
1500 par. Największy (225 par)
odbyl s ię w jednostce wojskowej.
Wi~k szośt mieszkanców pozosta la w domach .•
Na pnelomic stare go i nowego
roku. od godz 23 do 6 rano w dę
bickim rejon ie dystrybucji Zakła
du Energetycznego T arnów dyżurow a li pracownicy. Jak nam

mknięte . Złll~czonym i wy g lodzonym sy lwestrowiczom pozostala jedna minircSiaumcja, a wła
śc i w i e piwiarnia. Najbardziej
głodnI. k tórą tu IrolfialL przeciskali s ię pr/.cz dlugą kolejkę spragnionych piwa miejscowych bywalców. by zamówić podgrzewami w m ikro falówce pizzę lub
hamburgera. Większego wybom
nie było.
ewg, am

powiedzieli, nie wystąpi l y żadne
w pracy urlijdzcri.
Niektórq użyt kownicy telefonów komórkowycb c hwalili ~ ię
nieslusznic, że milenijna pluskwa
wlaz ł a w ich komórkę . gdy ż nie
mogli połączyć s ię z wybranym
nume rem. Jak nam powiedzia ł
~pccjali sta z Telekomunikacji Dę
bickjej S A. to zjawisko wyst~
pujc co rok u 010.010 pól nocy w
sylwes tra . gdy mnóstwo osób telefonuje jed nocześnie. Juz 30 minut po pólnocy komórkowy korek
zOSlal odblokowany.
ewas
zakłócenia

Pluskwa zdezerterowała
TARNOBRZEG. RZESZów. W
bankach n ie włączyły się ala.-·

my_ Komputery działały Jak
gdyby nigdy n ic. Nie zabrakło
prądu , gazu ani wody.
W noc sylwestrową jUl. po raz siódmy osiedle Nowe Miasto wystawiło piłkarską jedenaslkę , wzmocnioną parlamentarzystami
oraz byłymi i obecnymi zawodnikami Stali i Resovii, do meczu z
resztą g'O(1I nad WISKlkiem. Kibiców dodatkowo rozgrzewalo 0gnisko, dzieci jeździły na zaprzęźonych w konie sankach. Najwytrwalsi wzięli udział w biegu przełajowym uliczkami osiedla. łMł

rozpoC:Zlł I s i~ .

r.l.WdZiW Yruch
Pgdy
kil ka
tamobil..Ó..an
na ulice zmierzalo do
tysięcy

wyległo

j

Rynku, gdzie tradycyjnie, każde
go roku, mieszkańcy miasta witają
Nowy Rok.
Kilka mi nut po d wunas tej do

Około 3 ty siące sanoczan witało nowy rok na Ryn ku . Poza pokazem sztucznych
ogni (za 4 tys. z l) nic tam więcej
nic było . Większość uczestników niewiele z tego zapamięta ,
zw laszc,w dzieci w wie ku od ł2
do 161at, którym alkohol mocno
zamieszał w głowac h . Widok pijanyc h malo latów by ł smutnym
obrazem wejśc ia w 2000 rok . Na
sanocki Rynek doroslych prqs zło nie wie lu. dom inowała m ło
dziel.: k łębiący si~, prlcklinają 
cy i wrzeszczący. mocno podchm iclony tl um. Chrypiące dwa
g lośniki, z któ rych jakaś mu zykll ponoć siC wydob ywała. nic
wys t aw i ają orga ni zatorom dobrej oceny.
wac

komendy powiatowej zaczęli trał1ać awanturnicy. którzy wszczynali b6jki. Prqbiegaly tei zrozpaczone ofiary krad zieży. - Tak
zwy kl e bywa pl7.y podobnyc h
okazjach - wyjaśniał dyżurny
KMP aspimnt sztabowy Andrlej
Zagajews ki,
PrJeownicy pogotowia ratunkowego wyjeżd.i;ali do pacjentóW
znacznie c7..ę:k iej niż zwy kłe. Kil,
ku amatorów materiałów wybuchowych trafiło na oddział chi-

rurg iczny. ObrJzenia okaza ły siC
niegrożne. wystarczy ła ambulatoryjna pomoc.
Krótkie ,.nic było żadnej aW;trii·· USłys7-cliśmy w nicdzicll;- od
dyżurujących pracowników: Banku Polska Kasa Opieki. Grupa
PEKAO SA. Banku Gospodarki
Zywnośc iowej . Banku Ochrony
Srodowiska, Banku Pr.t:emy s ło
wo - Handlo wego.
KATARZYNA SOBIENIEWSKA
STANISŁAW SIWAK

W gronie uczest ników by ly
o soby w róż n ym wie ku. od małolatów po 70-letnich emcrytów .
Bawiono s ię bard zo sympatyczn ie i radośnie. P odoblłł s ię
szczególnie pokaz ogni sztucznyc h i koncert życze ń z lic znymi d edykacjami oraz dobrą
muzyk~l. Nie: zanotowano ża d 
nych incydentów.
wa

Z hejnałem
BRZOZÓW. C h oć oficjaln ie
nic ma tu tradycji wi ta.nia Nowego Roku .. pod gwiazdami" ,
lecz w ostatnich latl1ch ludzie
zjawiaj ą s ię. w Rynku pod ratuszem spontan icznie.
Tuż pr.t:cd pół n ocą z boga to
oświellonej wieży rozlcgł siC hejnal. a o dwunastej wystrt.clono w
nie bo dz ie s ią t ki fajerwerków .
Nick t6rLY zapi s:tli s woje życze
n ia w milenijnej k s i~d1.e pami'lt kowej. specjalnie wyłożo
nej w ratuszu.
Rok wie lkiego jubileu s z u
chrJ-cścijailst wa witano mszą św.
w brl.Ozowskiej kole g iacie.
emes

Zginęli

w golfie
3 osoby zg inęły w zdcrlcniu
volkswagena z autobusem PKS .
Do wypadku doszło w Głucho
wie k. Łaricula, w ostatni dzieri
starego roku . Jlldijcy krajow'l ,.4"
kierowca vol kswagena golfa strac i! panowanie nad kierownicą.
wpadł w poślizg i 7.dcrl.ył si~ 0..0101010 z autobusem PK S . Ki erowca i dwaj pas aże rowie golfa
zgin~li na miejscu, Ranna zostala też jedna osoba podróżująca
au tobusem.
baj
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Wrytmie

Parafia
na Monte
Cassino

DZIĘKUJEMY!

walca

PRZEMYŚL. Na zas ań skim

osiedlu Monte Cassino pow s tał a nowa parafia pod
wezw. bł. bpa Józefa Sebastiana Pel czara, pierwsza w
roku 2000 w arch idiecezJI

Za życzenia świąteczne i
noworoczne serdeczn ie
dziękujemy . Pamiętali o nas:
r S A , Po ls k i
A 'ima - Ge rbe
Niewidomych ZaPodkarpack iego w
Zwi ąze k

rząd Okręgu

przemyskiej. Dekret o Jej ery-

gowaniu przez metropolitę
przemyskiego zostal ogło
szony 2 bm.
było poświę

kazj" do lego
pr/..cz :lbp. Józefa MiOcenie

chal ika kaplicy w nowym kom-

pleksie szpitalnym pl7.y ul. Monte Cassino. Jej patronem zoslal
bl. OjciL'C Pio. s ły nny cudotwórco.!

i uzdrowicieL

S ł użąc

cho rym.

szpita lna kaplica będzie tcż pe ł n ić
rol~ pnrafi alncj placówki d u.~zpa
slcrskicj. aż do czasu wybudowania na osiedl u koscio!a (dz i a łka
pod jego budowę jest już wywllczona).

W niedzielnej u roczysto ś ci
konsek racj i i otwarcia kaplicy
uczestniczyli m-in pr/.cdstawiciL'le w Jadz wojewódzkich i miej skich. personel medyczny z dyrek torem szpitalu o raz prledstawie icle zawi:) za nej wspólnoty
Jus!.
parufi:lI nej .

Noworoczne
podwyżki
KROSNO. Od nowego roku
w mi eście obowią zywać bę
dą wi ększe podatki, droższa
bę dzie woda I ś c ieki . Tak zadecydowali radnI.
I

I

d slycz nia 2000 roku za
O
metr
wody pitnej 00biorcy indywiduulni (z gos poszeŚ<:.

darstw domowyc h) wpłllcą 1.80
z l plus 7 proc . VAT. n:ilomillst
opiat;) za I melr sześc ienny śc ie
ków wyniesie 1.84 plus 7 proc .
VAT. Pozostali odbiorcy bCdq
płaciĆ' za wodC2J3 zł plus 7 proc.
V AT i tyle samo za śc ieki .
Podwyżkę s powodowa ł m. in.
40-proc. spadek z uiyda wody
przez odbiorc 6w. na co mia ł o
wpływ zm niejszeni" jej poboru
przez upadające zak łady .
Podniesiono taki.c pod:ll ki za
posiadanie psa. od nieruchomOści.
od środków transportu oraz o piaty ta rgowe r administracyjne.
OpluUl za psa wzro~ l a o I z l i wynosi od l styc zn ia 30 zl. Emeryci i re.nciści skorzystajq z 50-procentowej bonirikaty ~
ar

Etaty
W magistracie
STALOWA WOLA. Po ostatn iej w tym roku sesji Rady
Miejskiej obsada magistratu zwI ę kszyła si ę o dwa etaty . Architekt miejs ki od nowego roku będz ie mi a ł zas t ę p cę . Jedno dodatkowe
s tanowi sko przyp a dłO też
Wyd ziałow i O świa ty , Kultury i Zdrowia UM.

rled sesją proponowano p<Xln i eść ubsad\: magistratu 04
ctaty. Na wn iosek w i~kszośc io
wego Kl ubu Rtldnych A WS zrc zygnowa no z d wóch etatów . Po
tych zmi anach w stalowowol skim UM pr'.tcuje 141 osób. Radni podniesli ponudto kap ita l zak ładowy MiejSkiego Zakładu Komunalnego orll1, dokonali kilku
z mian w budżec ie. Pu sesj i reprezentacja s amon:ąd u uda ł a s it;
na grób prczyden t a Andrzeja
Gajca. który zma rl prlcd dwoma laty .

P

I·m

Uroczysty koncert sy lwestrowy
Olga Kondina.

w Filhannonii RzeSZOWSkiej. $pio , ,.

RZESZÓW. W fil ha rmonii
słuchano w wieczór sylwestrowy muzyki Gershwina I
Bernsteina, walców Straussa
oraz arii Verd iego I Pucciniego - w interpretac ji solistki Teatru M ar l ń skiego w
Sankt Petersburgu , Olgi
Kondiny.

S

krt.ypac7.ka Kutany rm D uda
zagmJa bmwurowo i z wdzif;''''
ktem "FMI3Z,W nu temat Camlen"
i "Melodie cygan~k i e" San\sa tego. Orkiestrą FRz d yrygow.t ł Todeusz Wojciechowski. By ly prezen ty wylosowywane spod c hoinki i szamp:ln - w kieliszkach
(dar K roś n ieri sk ic h Hut Szk ła ) z
na pisem okolicznościowym, klóre można było 'l..ab rać na pamiqtk~ . Specjalny prezent dos tał znany r.(.eszowsk..i an imator sportu ,
piłkarz przedwojennej "Resovii"
- Tadeusz Hogendorf - z oknj i

4O·lecia systematycznego uczeszcumin na koncerty do filharmonii.
Do życ7.eń noworoc1.llych dyrek·
toro naC7.clnego FRz. Wergiliusza
Gohlbka, doląc zy ł wojewoda Zbi·
gniew Sieczkoś: - l.yczę. by Pan·
stwa nadzieje ziści l y się. - niech że w każdym domu będzie ta
nadz ieja , k t ór~ 2000 lat tc m u
prlyniósl nam C hrystus - powiedział. W śród g ok i, obccni byli
pa rlamentarzyści. prLCwodniezq·
cy Sejmiku Wojewódz kiego
Zd zi s ł aw Banat, wice m a rsza łek
województwa Jan Tomaka OrllZ
p rezyde n t Rzeszo wa Andrzej
Szlachta.
W prleddz ień Sylwestra Teatr
im. Wandy Siemaszkowej zaprosi! s woich bYWlllc6w i sponso·
rów nrI pa S tora ł kowe " Ko lentl1.io ł k,i" wg . T ytusa Czyżew 
s kiego. s lodycze i la mpkę wina.
ANDRZEJ

montów. Mus imy mieć na tO pieniqd zc - ozn ajmił Jacek SzkotaJ warszawskim, Drastyczne , d7.inski, nac zelnik w)' dzi.t łu komunalnego Un"du Miasta. Nieco
p o dwyżk i za proponowa ne
przez Zarząd Miasta na ostat- hm:1 argufllCl1lXjc prll.··dstawił burniej sesji przed końcem roku mi strz And rzej Tenderowicz: s po wodow a ły postawienie
Propozycja jeSt Prób.1 wywołania
wnios ku o odwoła ni e burmt- dys kusji. M ie l iśmy prnwo podstrza.
nit!sc czynsz dO 5 zlotyc h.
Po tym , jak OpOł:ycjn lu7.:Jda la
a metr kwadr:ttowy po- dym isji bunnismm. len obniżyl
wierzchni mics7.kalnej w Snu· C2ynS7. do 2. TO z ll)lyeh. To jcs7.cze
do micr'.lu IrLeba będ zie p ł acie 39 nie wszystko, Znac1.ąco w1IOSnq
groszy podat~'1I . llIuomiast \V bu- opłmy za wOt.ł~. śc ieki . kOlllunidynku gospodarczym 14 J6 'lł n kacj~~ miejs kll . podntki od samotych. Stawki te róWne SI! mak.~y  chodów i pSÓw. - Skolll:L'>Owano
podwyżki w OSIatni d7.icTi roku bez
ma ine m u pu lapow i us ta lo nemu
pl7.cz mi nistra fi n:mSÓw. T akim
Ullr.lt!d niej dyskusji, l i cząc z awyśru bowan iem podlllków zde pewne. że rad ni I>otulnie je .. prlynerwowal się obecny na sesji biz- klepiq" . Sądząc: po tym. jak burmi slrz szybko opuści ł czynsze.
nesmcn: - Wyrwie mi to z kiesze.·
ni dodatkowe 10 tysiccy złOtych , śmiem twierdzić, ze ich wysokość
Wię kszość sundomicn;kich piLcd·
wziętO z sufitu . Jest to jeszcze jes iębiorców wkrótce zg łos i si~ do
den dowód nu niegos podarn ość
was po zasi ł ki. bowiem d zis iejs74 ZarL'Idu - osw iad czy ł W i es ław
Warzccha, jeden z wnioskodtlwdecyzj~ doprowadzicie ich do oonkructwa.
ców o odwołan ie bunnislr/.a.
Z z,1rLutumi nie zgodzi ł s i ę A nDn\Styczne podwyi.ki dotkm)tci
lokatomw m ic.'il.knń komunalnych. drzej T('nderowicz: - Podatki sta[)otychcz:ls czynsz nic prLekra· now iq istotny składnik wplyw6w
czał 1.4 z łotego za melr kwadm·
do budi.ctu miasta. Nie mo;;.cmy
towy . Zarl:,d Miasta c hciał pod. sarni siebie pozbawiat dochodów.
Ceny wody i ścieków wyliczyli
nie ść stawki do 3. 10 . Na ki lku·
procen towe zniżki mogli liczyć lofachow(.)'. Billdolenie opozycji nic
kator'LY suteren bez WC lub rezy- ma żadnego merytoryc-wego U7.agnujący ze spr-Lątania klatk i schosadn ienia - stwierdz il bunnistr.l
ANORZEJKOZICKI
dowej . - Mieszkancy żądają renieruchomości dorównają

Z

tu-

karpackiego.7':I r'Ląd .

kierownictwo, tTC nerLy
i z awod niczk i K PS Mc lnox
Lobo Sta l Mielec,
,

"

w
i
kin Prcss AS . dyrekcja ZT w Rzcs1.owic . Po ls ka Agencj a
Prasowu;
Natio na1c-Neder·
landen Ubez piecze·
nia Po lska SA. Gazcta Wyoorcza. T adcusz Ma li now·
s ki - p rezes

munication Systems SA. zanąd
i pracownicy .. Elektrocieplowni
R zeszów" - prczes Za r:qdu
G rzegorz G ilewicz. wójt- W ies ła w Ma rc he l. M iss .. No wi n"
Paulina C iu ła, d yrektor oraz pracownicy GOK w G iedlaro wej.
S tani s ł a w G roch ma I i Mac iej
Mic hniewicz - w imie niu p racowników Biura Usług Kom put e ~wych "S o ftres" w RzeszowIe:
Uczniowie Szko ły Podstawowej w Zohaty nie. Pols ki S kl ep
..Jedy nka" - Graży na i Jan Ju rkicwiczowie, Czytelnic7.ka ,.Nowin" Agnieszka Zima, Zbig nie w
Sieczkoś-wojewoda podkarpacki. zan.ąd oraz pracownicy S wię
tokrzyskiej Agencji Rozwoju Reg io nu SA, Messe ngc: r Se rviee
.. Sto lica" O/R1.cszÓw - dyrekto r
Tomasz Tkaczow. StOWlirZy:szenie Fo lkl orystyczne ..Majdaniar.le" z Nowej Sar.lyny. Ba nkowe T owarlystwo Ubezpiec1.có i
Reaseku racj i " Heros· Life" SA
O/Rzeszów - Wład ys ława Dą 
brows ka;
" Wi eczór W roc ł aw i a"
red. nacze lny Bogda n Biskup. prezes Z:lrZ4du -Wła
dys la wa Ko rLe niowska ,
T ow nrzys two Ubezp iecze n i
Reasek uracji " Wartu" SA. J an
So ł e k -cz l onek Zarzqdu
Województ wa Podkarpuc kiego. pracown icy
Bibliotcki Filii WNS
K UL w Sta lowej
Wo li. Stan is!nw
Uzie l- p r zcwod n i czący

K o mi sj i
Bezpie-

PIĄTE K

Ucisk
podatkowy
SANDOMIERZ. Podatki od

Rzeszowie. Józcf Górn y,... poseł
na Sejm. Finna Aral Po lska Sp .
z 0 .0 .. O twarty Fundusz Emerytal ny " Pio nier", pracown iey Damu Mak lerskiego ..Pe ne trato r"
SA , Józef Michalik- starosta lubaczowsk i. rzecz n ik prasowy
Podkarpackiej Kasy Chorych, Jacek Wo łe k- wiceprezyde nt miasta Krosna;
Stowarzys'l.enie Rodzin Katolic k ic h Diecezj i Tarn owsk iej,
Bi uro Współpracy Zagranicznej
Euro- In\'cst Sp. z 0.0 .• Stanis ław
Ożóg - st aros ta po wiatu rzeszowskiego.Starostwo Powiatowe w J arosławi u , A nd rlcj Tudeusz Mazurkicwicz- senator RP.
Zarząd Mi~d zy narodowych Targów Inte rRes. Wsc hodni Bank
C uk row n ic t wa SA w L ubli rr ic-Oddzial w Jaros ł awi u . Biu ro
P raso we U rzęd u
M';1rsza lkowsk iego
Województwa Pod·

Service" G rupa Zasada. T owarzys two U bez piecze nio we SA
Daewoo-Życ ie . 7-cspó ł redakcyj·
ny ..Emi lki", Rzeszowskie Sto·
war-ąs 7.c ni e Ochron y Zwienąt ,
Zar'L.ild i pmeownicy Casinos Poland;
S IMPLE W. Łukows k i . WyzS7.a Szkoła Info nnatyki i Zaną
dzania w Rzes7A>wie-rektor prof.
d r h llb. Sta nis law P aszyńs ki .
kanclerz WS liZ prof. dr hab. inż ,
Tad e usz Po mia ne k, Krzysz to f
Kł ak- posel na Sejm . Bud- Ban k
Ban k Rozwoju B ud own ict wa
Mieszkaniowego SA, Władysław
Bie lawa-burmistrL Dębicy. Po lskie Biuro Expo 2000 KIG /PAJZ Warszawa: ko misarl generalny Sekcji Po lskiej - T ade usz Donoc ik. d yre kt or zarządzający
Ma re k K łoczk o. dy re ktor prog ra mow y- Mac iej
Pawlicki.

Aerold u b u Rzeszowskiego , Ban k
Spóldzielczy w Rzeszowie. pracownicy i właSci ciel tel ew izj i kablowej Dami. mI. insp. KazimierL
Kęd ziers ki-pod karpacki kO ł11cn

du nt wojewódzki pą li cji w Rzeszowie. Wa ldemar Sikora- posel
na Sejm, Powszechny Bank Kredy towy SA w Wa rszawic. Za4
rLąd Auto Centnlrn SP z o. Q. w
R zeSZOWie. A nd rzej Os nows k i -poseł na Sejm ;
Komisja Zak ł adowa NSZZ
.. So li d a mość" " Hydrobudo wa Rzeszów" SA. Coca-Cola Poland
Serv iees Ltd .. Stowarzy~ze ni e
Me ned ierów w Po lsce. Zarląd
Regionu Podkarpackiego NSZZ
"Sol idamość-80"- przcwod n icz:[cy Ja nusz Samborski . MDK
Jasio. Fundacja Slefmm Batorego.
z!lrląd i praco wnicy Automobilk.lu bu Rzeszowskiego, załoga i
dyre.kcja Wojewódzkiego QSrodka DOr'.tdztwa Ro lniczego w Bog uc h wale , kierownictwo i pracownicy PPH U .. Specja ł ". Wizja 1V . Zespól Szkół Nr I w Rzcszowie- dyrektor Tadeusz Bajda;
Slunis law SlawarL-<lyrekto r
Oddz. Okręgowego PZU SA w
Rzeszow ie. Powszechna Kasa
Oszc7.ędnośc i Ban k Państ wowy
dyrektor Oddzia łu Jan Pieni:Ji.ek,
Fiut Dealer A uto-Res. Temwita ,
JerLy Borcz- senato r RP. Stan isław Fudal i-prezes Zar7...ądu Mercedes-Be oz .. RzesZÓw Ce ntrum

Wood s t.ock
Lcasor Wars7.awa:
S tro n nic two Demokrat yczne-Rad a Regio nalna w Rzeszowie. p rzewod nicz:,cy-Tadeusz
U lsotU. Te lewizja RTL7 , firma
M IK ROTE L . S towarzyszenie
A kademickie ..Szopka" prt.y Politccbnice Rzcszowskiej. Kredy t
Ban k. Redakcj a ..Rzeczpospolitej"- Józef Matuslo. Barbant Frą
czek- pos lanka na Sejm . J an Pelc7.ar-J:tć mierz (posada 18). Z bi·
gniew Ziembolewski - Prl.cmysl:
.,S ł owo Po lsk ie" - P io tr
Adamczyk. red . naczelny. Jerzy
H:lO k iew icz- prezes Zarząd u .
Kompania Reprezentacyj na Ma·
ry na rki Wojennej. d ziekan MW
ks. kmdr ppor. BogusIm.\' W rona,
..D zienn ik Po ls ki" , Wydawnictwo Jagie l.lo nia SA- Krzysz to f
Kręt d yrektor Oddz ia lu w Rzeszow ie. r od zi na Chodorows k ich- Wars zawa . rodzina D ą 
brows k ic h- Dęb i ca, TR ANSSY STEM:
Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
d y r. generalny - Art u r Ulrich.
czlo nkowie o raz Zarząd Katolickiego Stowanyszenia .,Civitas Christiana" w Rzeszowie. Kato lickie Radio Krosno, G azela
Codzie nna ..Super Nowości" Roman O raczews kj i Ma re k
Tomczyk. Va n Me lle Polska S p
z 0.0 .• Zespół Com puter Com-

czenstwa i Porz.qdku Publicznego'przy Radz ie M iasta wTamobrzegu , Firma "Ducal" Lublin .
Graży n u Zagrobel na- dyrc ktor
Regionalnej Dyrekcji l..'\SÓw Pań
s twowych. Mo nika Duda z rodz ieumi oraz StowarL)'s1..enie Pomocy NieJX'lnospraw nym .. Mon iku" w W ie lopolu S k rzyńs ki m.
Jerzy Wawf7.aszek-ł.ancu t . ZakltldUslugowo- Handlowy ..Santar"- JerlY ł..ęc ki Sano k. " Pr7.eg llld Re ader' s Diges!";
Dyrekcja. g rono pedagogiczne. uczniow ie i rodzice - SpoIcczncj Szkoły Podsta wowej nr 2
w Rzeszowie , Społecznego G imnazjum nr 2 w Rzeszowie. Spoleczne Liceum Ogó l nokształcące
w R7..eszowie.
Za wszys tkie se r d ecz n oś<: i
insty tucj om , n r mo m i osobom

prywutnymjeszC'.lC raz pięknie
dzięk ujemy .

REDAKCJA
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Europejskie Spotkanie

, ,

Młodych

w Warszawie

BLISKOSC
10TWARCIE
w_

ukończyło ..,

Eu-

ropełskle

Spotkanie Młodych
w Warszawie. Po raz ostatni
podczas tego spotkanla Jego
uczestnicy modlili ' " na mszy
w warszawskłch I okoUcznych
parafiach.
UC'L.CStniczyłook . 70

spolkaniu
W
tys.
ludzi z
ropy, z wszystkich

młodych
całej EuKościołów chrze-

Wszyscy ~i prlyprzez w8tuawskie rodziny.
- Polacy mają w sobie duchaewangelicznej gokinoości. a 10 ułatwia
otwarcie dnwi - mówi bnlt Emile z
ścijańskich .

jęc i

Taize.

-

Włele rooina się nauczyć od

luinnymi, a
równocześnie chcą pokazać: lO. co
mają u siebie najlepszego. W na;
szcj parafii chcieliśmy ZAŚpiewać:
kol~ ..Cicha noc" w 1r1eCh języ
kach. W koOcu ZAŚpiewaliśmy chyba w siedmiU , bodo mikrofonu sami podchodzili ludzie ro7Jlych narudoweki , ieby zaśpi ewał le kolęde - opowiada jt.-dna z organizatorek Spotkania.
- Tu się nie ll.'OfCI}'7.uje. tu s ię po
pm'itu doświadcza bliskości i otwarcia na inne narody - uwai.u o. Marek Wójtowicz.je1.uiul. - Piękne jest
to, -iJ! bracia s ię ze s woją modlitwą
nie 7.amykają - to jest droga dla Kodzi , kl6rl)'

interesują się

ścioła.

- To pmWda,jeslelll bardzo zmę
cwna. Ale gdy dzisiaj uświadom i
łam sobie. że skończyło się Spotkanie, zaraz zaczęlam się 7.astanawiać .
kiedy będzie maina je przygoIowoc

pobicia

Honorowy

rekordu

obywatel

1 stycznia
roku 2000,
w samo poltldnie,

Prymas Polski kardynał Józef
Gle mp otrzyma ł w n iedzielę
tytuł Honorowego Obywatela
Królewskiego Wilanowa. Tytuł
len WSiał mu nadany prl.ez Radę Gminy Wi lanów za wyr6ż.
nienie tej malej gminy paez
wyznaczeniejej na miejsce budowy świątyni Opatrltlości Bożej, a t akże za podn ies ienie
tanllejszcgo kośc ioła ś w . Anny
do rangi kolegiaty .

szkół próbowali
pobić rekord

Guinnessa.
wypuszczając

dwa tysiące
balonów
na ogrzane
powiel rze.

Samorządy przejmują

kompetencje

urzędów

pracy

Bezrobotny do starosty
Od 1 stycznia 2000 r. urz,..

dy pracy działaj. w strukturze samofZ4dowej. Dla bezr0botnego n ic słf w zwl4Zku z
tym nie zmieni.

d Nowego Roku powi:lIowe
Ui/.ędy
prlCjdą do staBędą się one
zajmować. jak dotyc hczas. rejes tracją bezrobotnych. prowad7.eniem poś redni ctwa pracy, w ypła
caniem zasi lków i prowadzeniem
programów mi i/-CeZ llktywizacji
zawodowej bezrobotnych .
Dodatkowe uprdwnienia starostów to: wydawanie zezwoleń na
pmcę dla cudzoziemców, kontrola
l egal nośc i zatrudnienia. powoły
wanie i odwoł ywa n ie kierowników powiatowych u rzędów pracy
(do tej pory robili to dyreklOay
wojewódzkich Uii.ęd6w pracy) .

O pracy
rostów powiutowych.

unędy pracy z0w skład u rzędów
marS7.alkowskich. Do ich zadail
będzie naleiało kreowanie regionalnej polityki rynka pracy, organizowanie pośrednic tw a w skali
województwa, organi7.owanie pomdnictwa zawodowego i infonnacji zawodowej na terenie województwa, prowad7.enie polityki regionalnej w celu po.eciwd ziałanill
bezrobociu i kreowanie programów wojewódzkich.
Wojewodowie w nowym syste·
mie będą kontrolować, C".ly reali7.3cja polityki zwalczania beuubocia
jest zgodna z ustawami. będą takie
sprdwowat merytoryczny nadzór
nad stIIldardem świadczonych usług .
Zadaniem Krajowego U rlęd u
Pracy będzie współdziałan ie zjcdnostkami samorządu lerytorialnego i realizacja polityki państwa w

Wojewódzkie

staną włączone

7

W SKRÓCIE

uczniowie

większe wraże n ie zrobi ło zaśpie·

'r\ska-

Próba

szczecińskich

w Warszawie znowu - mówi mloda dziewczyna z WattLawy.
Na Antonie ze Słowenii najwanie w Nowy Rok o półoocy pieśni .,Gloria in excelsis Dco". Wszyscy. uczestnicy Spotkania i parafianie, wzięl iśmy s.ię za ręce i śpie
wali ś my te pieśil uwielbienia . W
tych prostych słowach jest coś niesamowicie podnioslego. Nikt nic
chciał pnerywoc - mimo że chór
kończył . ludzie zgromadzeni w kościele dalej śpiewali - opowiada.
- Każdy z przyjeidi.ających szuka na Spotkaniu czego innego. W
Iym roku na wykład poświęcony
pc&Ukiwaniu źródeł wiary przyszIo
dziesięć tysięcy osób - to było dla
na<>callcowite lASkoczenie. Widać: lu
ogromne zainteresoWanie wiarą, dlatego tak ważne jest, by modlitwy
były piękne. Młodzi szukają intensywnego życia. ale w tej intensywności może być tei miejsce dla religii - u waża brat Emile.
Według niego.warszawsJde Spotkanie ZlIwieralO się .Jlliędzy pamię
c ią II nadzieją". - Młodzież miała
okazję pozna(: ludzi . ktOr.lY prlCŻy l i
wojnę , a mimo to nie stracili wiary i
nadziei. Przyjeidiający odkrywali
nie tylko konkretnych ludzi . ale też
Polskę - mówi brat Emilc.
- Zobaczy l iśmy , jaka może być
mlodzież . jaka chce być. Bez wielkich słów . bez egzaltowanych gestów ci mlodri ludzie samą swoją
obecnością dają nadzieję na lepszy
świat - uważa jedna z osób. która
przyjmowała m łodzież.
PAP, Me

owala Ma orzata C

zakresie rynku pracy i polityki regionalnej .
W 2(XX) r. Fundusz Pracy będzie
dysponowal5 966 mln zl. z czego
4 mld 735 tys. zł pr/J!7J1aCzooych
zostanie na wypław świadczeil 0bligatoryjnych (7.asi łk6w dla be7..ro-botnych. zasilków i ś wiad cze ń
pt7.edemcryt!lln ych), l 083 mln na ak tyw ne fonny pm:ciwdziała 
nia bezrobociu, a 148 mln zł na pozostale 7.t1dania .
Pienilłdze na wy platy obligatoryjne powiaty ot r.lyrnają według
ści śle okreslonych potileb, natomiast polowa pieniędzy na ak.ty w~
ne fomly 1.walczania bezrobocia
będzie rozdzielona według skomplikowarlCgo W7.oru matematycznego uwzględni ającego stopę bezrobocia. liczb(: osób długotrwale
bezrobotnych . liczbęos6b mkxlych
pozostającyc h bez prJCy. PAP, Me

Trudne
powroty
Prawdopodobn ie więk s7.0~ć
1. ok. 50 tys. gośc i , którzy spę
dzali sy lwestra w Zakopanem.
zdecydowa ł a s ię na powrót w
nied z ielę. Poc i ągi nic n adąźa
ły z przewoieniem pasażerów .
Zakopianka. czyli tra..a do Krakowa 7.akorkowala s ię . Ci. którym udalo s i ę ws iąść do zat loczonych au tobusów. utknęli na
kilka godzin w korkac h .

Trabant
pod pociągiem
P asaże rka trabanta zginę l a
na miejscu. Ił kierowca w stanic
ciężk im trafił do szpital a. gdy
samochód dostal się pod pociąg na n iest rzeżo n y m prze·
jeździe kolejowym w miejscowości Rajec Szlachecki kolo
Radomia. Do wypadku doszlo
w ni ed zi e lę. przy dobrej pogod zie i wi d oczności . W doszczętnie zniszczonym pojeź 
dzie. kierowanym przez mieszkającego w tej okolicy 32-letniego Zbigniewa S. ś mi erć poniosla jego Źo n a. Kierowca w
stanie ciężk i m paebywa w rn ~
domskim szpitalu.
PAP,YC

.... ..... .•... .•.• .••••••. ..•• •.•••... ••• •. •..... •. ••• .• .... ..•.••••••..••.••.. .. ... ... ... ..... ..... ...... .. .. .....•... .•••• ..•••• ••. .. ..• .••••• •• ••...•. •..•••••.
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Stronę przygotowała Małgorzata Capińska

poniedziałek,

3 stycznia 2000 r.

krajowe

,
SICIĘSLIWY
Astrolog o roku 2000

Emerytury
wterminie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że
przesłał już pieniądze dla

I SPRAWIEDLIWY
Nadchodzący

rok będzie
szczęśliwy I sprawiedliwy przewiduje krakowski astro-log, Michał KaszowskI. Dla
Polski najważniejsza może
okazać się data S maja, gdy
siedem planet ułoży się w
jednej linii.
ł ączn i e

siedem planet.
i
5 majaSloilccm
jednej linii znak u ByK sicżycem. uło

7&

ży się

w

w

ka - opiekuna nas7..cgo kraju . Ta
dólla niesie z sobą ryzyko upadku
i z mia ny rządu, gdyby do lego
czasu politycy nie zrozumieli.;;..c
O":ld om s terować losami kraju .
Istn ieje UtIÓ'.e pewne nicbezpieczcnslwo, którego dzisi:~, na pro-

gu mku. nic sposób skonkretyzować .

Aleja

liczę

na si lęczlowic

ka i moc rozumu. która możc zapanowa ć nud żyw i oła m i
wiedział KaSlowski.

- po-

Mijajllcy rok był rokiem Księ
którego wp ł yw doprow:!dził .zdan i cm astrologów. do wielu kmaklizmów. 20 marca wcznic
s ię rok SalUmll - W ł adcy Czasu.życ a ,

Stljd Ro k Święty, Rok Boga Ojca
- wyjaś n ia Michał KaslOwski.
- Patrząc na st)'czniowe konstelacjemo?..cmy stwierdzić, że bcd zie to rok pełen wynalazków i
wielkich odk ryć w astro nomii ,
astrofizyce i medycy nie - przepowiada KaslOws ki. Do Ziemi mogą nawet dotrlt.-C sygnały o istnieniu zycia poza Ukł:!dem S łont:cz
nym. Astro łog prze widuje także
nagrodę Nobla dla Po laka w dl.iedzinie techniki albo inżyn ierii.
Rok 2000 ma być wyjątkowy
d la lud:d myślących, którzy prl.eżyją okres nie zwy kle intensywnego ro7.WOjU umy s ł owości. Konczy s i ę epoka in ży nieri i materialnej. a z:!czyna cm inżynieri i
duc howej - powiedział Michał
Kas7.owski.
Zdaniem Kaszowskicgo, "slowu Boga. które pr/..ctrwa ły 2000
lat, w roku milenijnym nagle mog!ł objaw ić ludzio m swoją ukrytll
treŚĆ. Jed ni osiągną ban17.o wysoką wied zę, iuni ulegną namowom
pscudoproroków lub bl;dą bardzo
rozkojarzeni - tlumaczy astrolog.

emerytów I rencistów, którzy otrzymują je 1 i 5 stycznia.

Gwiazdy - jak twierdzi Kaslowski - mów ią . że w nadc hodzących

mie s iącac h

może

"odejSć

z tego św iata kilku polity ków , jeden nawet niespodzie-.
wanie". - Będzie \O rok s prawiedliwości - każd y osiągn ie to,
co mu s i ę należy. Politycy nie
pójdą dalej drogą iluzji. To bę
dz ie rok otwarcia wielu ludzkich
sumien, dowie my s i ę .,kto jest
kto" - mówi Kaszowski .
Jego zdaniem , wszystkim Poła
kom w nowym roku będzie ży ło
się lepiej. Silniej odezwą si~ natomias t glosy pr/..eciwne w stąpieniu
Polski do Unii Europejskiej.
Zsumowunic du ty 1. 1.2000 r.
daje cy frę cl.te ry, która w numerologii jest "pocJslawą", .. bazą"
L ud zie urodzen i "pod
czwórką" s ą - wedlug astrolo gów - wytrwali i uparci. - Kto
rozpocz nie ten rok dobrze. z
opty mi zmem, a nic z dz i urą w
kieszeni i biedą . może urzeczywist ni ć wszystk ie swoje plany twierdzi Kaszowski .
PAP, MC
Szampanem
i pokazem
sztucznych
ogni tlumy
warszawiaków
przywitały

rok 2000
na najwięk·
szym balu
sylwestrowym
stolicy
-na placu
Piłsudskiego.

Rany od petard, bez pluskwy milenijnej

I pO sylwestrze
Jak zwykle od lat, w nowy
rok wiełu Polaków wchodzi z
urazami spowodowanymi przez
sztuczne ognie, petardy i potłuczone butelki. Zmiana daty w
komputerach nie zakłócHa dostaw energii I wody ani działa
nia sieci tełekomunlkacyjnych.
noworoczną

noc policja nie
odnOlowaJa ŹIldnych 7.biorowyc,h zak łóceń porlądku ani poważnych zdarzen kryminalnych.
Dziesicciolatkowi 'l Osiek pod
Koszalinem nieznan y sprawca
przestrlClil n;kę z broni palnej. W
Szczecinie policja ouzymala kilka
zgłoszcn od osób zaatakowanych
przez nożowni ka. Sprnwca na uli·
cy poc iął odzież na kilku oso?ach.

W

Kilkadziesiąt

osób zostało po.
podcws 'labawy sy lwestrowej w Krako wie.
Sł u żby miejskie spr"l~ątające Rynek Główny 7..c braly oko lo stu to n
odpadów. w tym 75 ton szkl:J . Okolo 50 pij'lIlych osób krakowsku policja prl.ewiozla do izby wytrzeź
wien. li kilku młodych ludzi na loksy k ol og i ę..Chiru rdzy nie n ad:rin ł i
ze zszywaniem ran spowodowanych rozbity m szkłem .
W Miec howie i Zawoi dwaj
mężczyźni dozna li popur/..cn lwarzy od eksplodujących petard, w
C hr z:! nowie 50- le tniemu m ~ż 
czyf.nie wybuch pelardy okalCC7.ył
d łoń . Również wsku tek wybuchu
petardy rękę s tr,tcil mieszkaniec
Tychów .
r.łO ionych szk łem

Urwane palce i dłonic. to wynik
zabaw z pctardnrni w woj . podlas.
kim . W Łomży jt.-den z poszkodowanyc h s tracił d łon . W Suwałkach
odpalonu petarda wybi ła szybę i
wpadła przez okno do mieszkania.
powod uj lIc niewielkie straty matcriulnc.
Os iemnastolatkowi z Gubi na ,
któremu petarda wybuch ł a w rę
ce. amputowano d loń . W Koiminie
Wiel kopolskim poparzeti OCtu i
innych obr.lżen ciala doznali trlej
męiczyin i. którlY w sylwestrowQ
noc odpalali petardy,
Wojewódzkie centra zarządw
nia kryzysowego, policja, straż pożarna. sl użby energetyczne i ciepłownicze w całym kraju infon11owały w sobotę. 1.c nic dala się wc
znak.l .. pluskwa milenijna". Krót kotrwllłe lokalne 7.akł&:en ia w dział ani u telefonów brały się z chwilowego przec iążenia linii, a nic ze
zmiany daty w komputerach sterujących ur/4dzcniumi łqcznoSci . WC

Rzecznic z ka prasowa ZUS,
Ann:! Warchoł, powiedziała w
piątek. że emeryci, którzy pobierają ś wiadczenia pierwszego
dn ia każdego miesiąca. już otrzymali pieniądze. Na tomiast do 29
grudflia ZUS prl.es łał poczcie
pieniąd7..c na wypłaty 5 stycznia .
Zatem. wedlug niej. emeryci powinni ot rzymać te pieniądze bez
opóźnie ni a.

Warchol zaz n aczy ła, 7.e ZUS
z wys Ianiem tych
pie n iędzy. by uniknąć ewentualnych kł opotów związanyc h z
tzw . problemem ro ku 2000.
PAP, MC
pospieszył się

Milenijny
noworodek
Imię

pierwszego dziecka
urodzonego w Polsce w roku
2000 będzie znane za klika
dni, gdy dane ze szpitalI trafią do urzędów stanu cywilnego, a stamtąd do Ministerstwa Zdrowia.
- Informacje ze szpital i muszą
pm:z urb;dy stllnu cywil nego. potem będzie można zwery fik ow a ć dane i podac imic
pierwszego urod zonego w 2000
roku Pol:lka - wyjaśniał w sobotę Jen_y Serllfin. lekarz dyżurny
kraju.
PAP, MC
p'l.ejśi:

Masowe
zatrucie
po zabawie
65 uczestników zabawy
sylwestrowej w miejscowoścI Pan ki na Śląsku trafiło
od soboty do szpitali z objawami zatrucia - poinformowal w niedzielę komisarz
Maciej Szyszko z Komendy
Powiatowej Policji w Klobucku.
Na razie nie wiadomo. co byprzyczy n ą zatrucia - być może pałeczki su lm one ł li w kt 6rejś
z potraw. Mują to ustalić bada·
nia, prowadzone przez specjalistów z Sancpidu . Chorzy skari.lt
s i ę na bóle brzucha, bieg unkę .
lo

mają wysoką gorącz kę .

Nie jest wyk luczone. że d o
szpitali zg łoszą s iC jesl.cze inn i
uczest nicy za bawy w re mi zie
st rażack i ej w P ankach . Nowy
Rok wita ł o tam oko ło 140 osób.
Wedlug le karza dyż u rnego
sz pitała w Częs t oc howie. stan
umieszczonych tam 40 c horych
,jest śred n io ciężk i" . Inni uczestnicy zabawy leżą w szpil u lach
w Kłobucku i Krl.epicllc h.
PAP, MC
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Tradycyjnie. 1 stycznia członkowie Gdańskiego Klubu "Morsów"
świętowali przyjście Nowego Roku na plaży w Gdańsku-Jelit
kawie. Była to już 25. noworoczna kąpiel Morsów z Gdańska.
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dniach

Zabłądzili W Tatrach
Ratownicy lOPR sprowadzili z gór trzech młodych
ludzi, którzy od pięciu dni
błąkali się po Tatrach. Poznaniacy są wychudzeni i
mają odmrożeni a. 00 Zakopanego zwiózł Ich w sobotę
ś migłowiec.

oznaniacy wyruszyli w Tatry
P
28 grudnia. wraz z lrzema
mlodymi
z. Jcleniej Góry,
ludżm i

uratowanymi dwu dni póżniej
prt.Cz TOPR w rejonie Swinicy. w
trakcie głoś nej , trwaj~cej bl isko
dobę akcji .
Wcześniej grupa młodych ludzi rozł ączyła się. Poznaniacy . w
wieku 16,1 9 i 23 lat. bł'lk ali s i~ w
rejonie Kasprowego Wierchu po
stronie Doliny C ichej. M yśleli. że
są w o kolicy Doliny Pieciu Stawów . Dopiero w sobotJ;, po n3bawieniu się odmrożeil rąk. nóg i
twarzy oraz ut racie sprl.ęt u biwakowego. zaczę.li wzywać pomocy.
Wolanie usłyszał pracownik firmy. zajmującej s ic utrą man iem

W

proteście

t ra.~ narciarskich na Kasprowym
Wierchu i pow iadom ił pogotowie
tatrzanskie. Do poszkodowanyc h
zjechał ratown ik TOPR i po 0cenie stanu młodych ludzi wezwał
śmi głowiec, który odtransportował ich do 2.1kopanego.
Trójka poznaniaków był:! bardzo dobrze wyposażona w sprzęt
biwakowy oraz tatern icki, w tym
raki i czekany . - Mieli bard7.0
dobry. drogi Spil.~t re nomowanych finn. ale zabrdkło górskiego
doswiadczcnia.pr/.ede wszystkim
znajomoki topografii Tatr. Nawet najlepszy sprzęt nie zllStąpi
umiejętności i sam nic wcdmjc
po górach - s ko mentował ratow-

nik-dyżumy Tat".an~kicgo Ochot-

niczego Pogotowia Ratunkowego, Andrzej Lejczak .
Wedlug tmownik6w, młodzi ludzie z obydwu Urlltowan )'ch ostatnio w Tatrach grup to bllrdziej
amatorl.Y silnych wrażen czy e ntu zjaści sztuki przetrwania. ni i.
IUryści lub adepci taternictwa.
PAP,UC

przeciw wojnie w Czeczenii

Podpalił się
Mężczyzna, który podpalił
się w Lesznie w proteście

przeciw wojnie w Czeczenii,
to jeden z Polaków porwanych przed dwoma laty.... w
tym kraju - dowiedziała się
PAP ze żródła związanego z
policją·

W

Piąt ek. t uż prn:d północą. na
1c..v.c7.yńs kim Stary m Ryn ku dwu dziestopięcio letni mieszkaniec Leszna oblal s ię benzyną i

podpalii. Biegi w stronę r.ltuszu w
ubraniu. gdy uratował
go piltroi policyjny.
Lekko poparzony pn.ebywa
płonącym

("I

.:{f

'#i.

Kąpiel

oOCcnie w szpitalu. Jego życi u nic
zagraża niebez pieczenstwo. Popll.f7.Cli doznaJ też policjant, który
gasi ł desperata .
Z wiarygodnego źród l a wia domo, że mężczyzna, \aóry się
pocIpa lił.to Domin ik P .. porwany w Czeczen ii. dokąd pojech ał
z pomOC!1 humanilamą po pierwszej rosyjskiej interwencji zbrojnej. Razem z pięcioma kolegami
by ł prletrzy mywa ny przez porywaczy przez kilka mies i ęcy.
Uwoln.iono ich d z; ę.ki interwencj i po ł s k iego mediatora, Zeno na
Kuchciaka.
PAP, ue

(;
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dla ch l opaka i dziewczyny
Tulą się

do niego

młode

dziewczyny

Platynowy George

PRZESTAŁEM
,
SIĘBAC

Przez

17

lat

- Arcthe Fmnklin. Re zultatem by~
lo nagr-lIlie ,.I Knew You Were
Wai ting", który od razu zdoby ł
pierwsze miejsca na ~wiatowych
listach prLCbojów i l ..apoczątko
walo rok , w klórym GCorgec i ąg le
podróiował pomiędzy Londynem
a Dan i ą , nagrywając utwory do
swojego ni ezwykłego a lbumu s0lowego ~,Fa i lh". Album ten m i ał
pre mierę w listopadzie 1987 roku
i ukazal George'a Michaelajako
j ednego z naj lepszych autorów
piosenek ówczesnej dekady. za·
pewnił mu takie zupełn ie nową
pu bli c zność. A lbum by ł nu merem I po obu s tronacn Atlan tyku ,
oś i ągającsprzedaż pmw ie 15 milionów egzempl arzy. Do wrze·
śnia 1990 roku George m ia ł jui
materi ał na kol ejną płyt/,; .. Liste n
WithouI Prejudice: Vol. l "' - i od
pierwszego singla ..Prayi ng For
Time" dalo s ię zauw aż.yc ko lcjny
nowy kierunek. Wi ek.szość utworów na plycie mi ała bardzo surow y charakter, przypo min ają cy
bardzo klasyczne ulwory z lat
sześćdzies i ątych , czarne ryt my i
na.~trojc jazzowc. Głó wnie były
10 osobiste. fil ozoficzne ut wory:
po r.iZ ko lejny by ły one za prl.eczenie m modnyc h akurol! w tym
czasie tre ndów muzycznych na
listach prlcbojów.
Album byl numerem I w Wic i·
kiej Bryt an ii i zrodzi ł kolejne hitowe s ingle: .. Waiting For That
Day", ,J leal the Pain" i "Cow·
boys and Angels". Będąc c i1lgle

George

Michael sprzedał ponad 67
milionów płyt. Wystąpił na
największych I najważniej
szych w historII koncertach
(Llve Aid, Koncert Wolności
Nelsona Mandeli , Pamięci
Freddiego Mercury).

Rozmowa z GRZEGORZEM MARKOWSKIM
wokalistą grupy Perfect

eorge Michae l urodzil s ię jako Georgis Kyriacos PanayiOlou 25 czerwca 1963 rok u w
północ n ym Londy nie. Swojego
przyszlcgo part nera w zespole
Wha m! Andrew R idgeleya poznał w s7Jwle. Razem w ł 981 roku stworzyli swój pierwszy zespół ..The Executive'", ale wkrótce zrozumieli . że ich przyszłość to
duet - wówczas na rod z ił s ię
Wham! W ci,lgu roku wyda li debiutanc ki s ingel zatytu ł ow an y
.. Wham Rap·· .ale dopiero ichdrug i s ingcl, .. Youn g Guns (Go For
II!)" 7..1istn ial na Li śc ic Top ta.
La lem 1984 roku George
M ichael odkryl zaltj7.ck tego co
miał o nad ejść, wyd ając s inge l
,.Care less Wh isper". B y ł to jego
pierwszy solowy singel. podczas
gdy w da lszym ci1lgu pr.\cował w
Wharn! S tał s ię jednym z symboli la t osiemd z i es i ątyc h i jedno czesnie najczęściej granym w radiu utworem tej dekady. Utwór
zos tał na pisany. k iedy George
mial zaledwie 17 lal.
W 1987 Gl.'orgejako pierwszy
bia ły wokal iSta wystąpił w duecie
7.e wspani ałą gwiazdą muzyki soul

G

dwudziesto latkiem . George by ł
jui zaliczany do g rona an ystów .
których sam najbardziej podziwiał i z którymi m iał zas7.cZyt wystepowa ć w duec ie: Are tha Franklin , Ehon John i Stevie Wondcr.
Wraz z wydaniem albu mu ukazała s ię jego autobiografia ("Bare" - "Obraio ny'") na pisa na
wspólnie z T ony' m Parsons·e m.
S ta ł s ię s pecjalną postac i ą telewizji brytyjskiej. eo moi na traktować jako najwyższe kul tu ralne
wyróżn ie nie .

W li s Iopad z ie 1991 roku
George wydal "Don 't Let Sun Go
Down O n Me" w duecie 7. Ello·
nem Johnem . utwÓr z jednego z
jego koncertów na Wetnbłey. Piose nka ta stała s i ę ko lejnym numerem J na calym św iecie, a dochód z niej uzys kany przekaza ny
został na hospicjum dla c horyc h

ponownie wródła na S'LCZyt.
Na poc7.ątku j l'rlnak nie wygl ą

rl'Ct

dało

to zbyt różowo. Czy nic baie powstanie jakiś kary-

łeś s ię .

katuraln y twór. który rzuci cień
na

wspaniałe dokonania zespołu?

- Bardzo s ię balem. ROZP.1d zespołu 10 jest jak rozwód zion ą.
Znalem takie osoby. kt6re wr.tcał y do był ych żon. Nie wyglądało to
najlepiej. Nic były to udane zwiqzki. Prly tym ja nie c hciałem i nie
zamierzałe m być odcinaczem ku -

ponów od poprzednich sukce."Ów
Peńeclu . Takie sytuacje na rynku

muzycznym równ ież możemy zaTo są żałos ne próby

obserwować.

wyciśnif;'Ci a szmalu popn.cz odwolan ie się do jak ichś tam sent ymentów ze strony publicznoki.
Chcieliśmy jednak spróbować. Początk owo zamier.lali ś my za g rać

tylko siedem koncenów.
- 7..uczrto s ię niez byt szczęśli
wie - od la r gów mi ędzy byłym
liderem grupy Z bigniewem Hoł
dy.sem a wami. PrI.epycbanki odbywały się publiczntc: na łamach
gazet , w radiu, w telewizji.
- To był spór oprawo wla.~nośc i
do nazwy zespołu . Zc nuj ący. My
rów nie dobrl.e możem y nazywać
się Mnliny. Perfcct to ty lko haslo.
Ważnc jest. co się pod tym kryje.
A te pretensje ... To belkot artystycznych b:lnknu ów, takich jak
Zbyszek Hołd ys.
- Kiedy pr/A':'lta lcś się bać o terainiejszoSć i prl)"s-dośt nowe-go Perfeclu?
- Serio? T eraz przestałem się
bac. Ten l ęk miną l dopiero po wydaniu ..Smigla··. Wczes.niej. po

Także

pierwszym koncercie. mieliś m y 6
tysięcy strat. Późn iej te stmty rosły .
Bylem pr.teJ"aiony. M yślalcm o za·
jęciu s i ę prowadzeniem robót budowlanych. Na dod atek zaczęł a
psuć się atmosfera w zespole. Jeden
z kolegów za bardzo chciał r.l.ą·
d zić. Nagranie .. Genów'" (po·
prlednia płyta Perfectu - prq p.
aul.) kosztowalo nas 100 t ysi ~y
złotyc h i ty le samo zarobil iśmy na
tej plycie. Te mz atmosfera w ze.
spole się oczyScila. Jest znakomi·
ta. I jest wśród nas wielki opty·
milom .
- Utwór •.Niepokonani" stal
Sit wielkim prze bojem. Jak
wszystkie bit)' Peńedu - poza
t )'OI, fe ba rdzo dobru lrana \ol'
nastroje i odczucie !.iuchaC7.u pi05enka ta robi wraże n.ie bard1.o osobistt"j wypowiedzi, SZC7.egolnie , kiedy śpiewasz, że l.n.eba
WK.·tb.it.'Ć . kied)' zejSć ze Sl'e u)' niepokonanym. SlIdzisz, l.e wiC!.'Z'?
- Jak uk a7.c s ię nasza .Antologia" , tO będzie poc~ tck końca. Te·
r-d Z, jak sam powiedziałeś. jcstesmy na lopie. Fizycznie też nie jl'st
najgor-.tej. Poza tym wymy ś l ono
lIiagrc ijakoś nikt w zespole nic narleka na te spmwy. Chociaż oddech mam krótszy. aj.. wci ąi t u lą
się do mnie rn lodc dziewczyny.
Ale c7..asami próbujemy coS 7.agr1lĆ
i nic nie wychodzi . Czy 10 zwy kłe
męki twórcze. czy pierwsze sygna ły starośc i ? Nic wiem .
M yślę . Ze jak prqjdzie piCrwS7.c
nocne zmoczenie. to wtedy zwrócę s ię do fim\y fonograficznej o
wydanie .A nto logii·· i ,Zlotych
prLCbojów" Perfect u. I to będzie
koniec.
Rozmawiał

złotą

mi esięcy.

JANUSZ PAWLAK

mniam! mniam!

W poszu'kiwaniu wzorca

Rege

Kiedyś twierdzono, że mł~
dy człowiek poWinien mieć
autorytet, który miałby znaczący wpływ na jego tycie.
Współcześnie ludzie slojący
u progu dorosłości twierdzą ,
że pojęcie autorytetu lo tylko
teoria l w tyciu si, nie sprawdza.

Najcl.l,;kiej powtarzała się osoba
Ojc:\ Swietc:go. Wielu stu dentów
uwai:alo wręcz, że jest to ostat ni
au toryle t. i nie będ z ie mial on
god nego siebie następcy. W ybór
swój argumentowali podziwem
dla jego dobroci i dąże nia do zjed~
noczenia św iata .
Inn i przyz na wali si ę , że nie

t\lP~

~ '1J
...,;

( :-l
l. .

]l!J

•

I

,

"

'1
~

......

\ł /

~

~~

.

w

y

v ·

.
Z rzeszowskich uczelni .

apytał a m

o wzorce stude ntów
K ażd y

mial coś in nego do powiedzenia.
W ięks7.ość stwierd zi la. "i.e taki autorytet istnieje, choć w ostatn ich
czasach COr-oIZ trud niej go od k ryć.

Słuchając tej płyty żałuję,
te nie mam długich włosów.
Pewnie skręcłłbym dready,

udzielające się społecznie. W śród

założył zielono-żółto-czer

tych sław pojawiały się także 0soby s7.czególnie bll!!kie.
A nia z pierwszego roku fil o logi i polski ej w WSP powied ziala:
- Najbardz iej podziwi am m oj ą
mD.lnę . Nie jest ani sła w na. ani
bogata. Podz iwiam ją za jej poświęceni e i mi łoŚĆ. T o chyba jest
najwainiejS7.e. Poza ty m mam nadzieję , że choć w cl.l,;ki będę ta·
kajak ona.
Autorytet jest rozumiany przez
kaidego w in ny"t"posób, indywi dual nie. Nie ulega wą t pliwości.
że dla wielu je."1 nieodłączną Clę
ściq życia. że potrzebują wzoru.
aby lepiej spe łnić siebie .
Sil jednak i tacy. d la kt órych
pojęcic autorytetu to abstrakcja .
nie mająca pmwa fu nkcjonowania
we współczesnym świecie. TwierdZtj on i. że nie widzą potrlcby
posiadania żad nych wzorow, że
sallli lepiej wied7.<ł.jak na leiy po-

wone gadżety I został wesołym raslamanem. " mnlam!
mniam! Rage" to pierwszy
profesjonalny krążek czę
stOChowskiej grupy Habakuk. Wydała go wytwórnia W
Moich Oczach.
acz y na s i ę o d perku sji w
utworze " Rub Ritual'". Dochodzą do niej charakterystyczne dla muzyki reggae gilary i pr.reb ijający się co c h wilę. flet. Calość
utr-lymana w radosnym klimacie.
od którego mimowolnie zaczynam s ię bujać.

Z

stępow ać .

w Polsce

lap

w 34 krajach, ł ączn ic z
w Wielkiej
Brytanii. W Polsce sprzedano panad ł 62 tys. sztuk - za co otrzyma ł stat us platy nowej pł y t y .
Oprócz tego płyla zdobyla prestiżową n agrodę polskiego przemys ł u fon ograficznego .. Frydery k
'96" w kategori i .. Najle pszy Zaganiczny Album Ro ku" .
Ro k temu uk aza ł s i/,; alb u m
George'a zatytułow an y "Ladies
a nd Gen tleman: The Best of George Michae!"'. Po ty godniu od jej
wyd ania plyta os iągn~ l a pierwsze miejsce na listach prlebojów
i pozostała na nich pr/.cz osiem
lub

pięciokrotną p laty ną

Sam dla siebie jestem autorytetem

PiOTR K. PIOTROWSKł

Najbardziej zwariowany zespół świata BLOODHOUND GANG pojawi się takie nad Wisłą . Zagra na dwóch koncertach. Najpierw
pojawi się w katowickim Spodku, gdzie wystąpi w czasie .Odjazdów'" (19 lutego), a dwa dni później spotka się ze swoimi lanami w warszawskiej Stodole.

S I ał się już multi pl atyno wą plytą

PRZESŁUCHANE

DZIENNIKARSKI DEBIUT
- Ozis moina smiulo powied zi eć. że - w kilka lat po WLnowieniu działalnos.:i -grupa Per-

na AIDS Lighthousc i na fundację
dla dzieci Rainbow
Trust.
Na początku i 993 roku George
spęd z i l trzy tygod nie na pierw.
szych miejscach list prubojów z
płytą .. Fi ve U ve EP". na klórej
zn al azły s ię duety z Listj Stansfield i Queen z konćenu w 1992
poś więconego pamięci Freddiego Mercury i z jego wł asnej trasy koncenowej z 199 1 roku "ColIe r toCover". Wsz)'stkiedochody z tej płyt y prlekazane zostały
na rLCCZ fu ndacji Fredd ie Mercury Phoenix Prus!.
Album ..Oldcr" wydany zosta ł
ł 3 maja 1996 roku i jak dotąd
sprLCda ż g lobalna lej pł y t y jest
nicsamowita. Do tej pory album
ch arytatyw ną

wzorują się najeJnej konkretnej
osobie. szukaj ą czegoś w rodzaju
ś redniej wypadkowej wielu postaci i z każdej czerp ią cos d la
siebie. Najczęściej są to osoby
pub l iczne, z nane z te lewizji.

- Sam dla sicbie jestem autorytetem - s twierdza Artur, .'>lUdent PRz. - Wiem , jak mam postepować. jak radzić sobie z pro·
blemami . Jestem doros ly. nie potn.cbujc WWfÓw do naśllKlowania .
Podobnie uwa:;..a jego kolega.
Mi chał : - AUlorytet?! T o dobre
dla dzieci. Dojrzaly czlowiek jest
samowystarczalny.
W ydaje się , że mi lllO oporów
niektórych ludzi. osoba nazy wana au torytatywną jest polrzebna.
Natomia.~t posiadanie autorytetu
n ie świ adczy o bnlku dojrzaloSci.
a wręcz prlcciwnie.
Człow i e k inslynklownieszuka
kogoś na kim może s i ę wzorować, kto uk ierunkuje go w pewien sposób. Zwł aszcza u mlodyc h. klórzy nic mogą odwołać
się do życio wyc h doświadczen ,
widoczna jest polTZCba znalezienia autorytetu.
ANNAOEPA

Im dalej, tym łep iej. Raz trans·
o wo. raz słyc hać wplywy hiphopowe. Dwa lata temu Hobakuk
wsp6lpra,-"Ował z częstochowską
fonnacją hiphopową - Sektor B.
Pozostałośc i wSpOlnego e ksperymen towania najwyraźniej dają po
US7.3ch w kawalka .. Wolnyodja"'.
gdzie mu zyka i rytmiczny tekst
przyozdabiane Sljjakimi ś piskami
przypominającymi skreczowanie.
Póżn iej jest jeszcze ki lka numerów odspiewanych po a ngiels ku , rozbujane ..2ywy anioł " i
..Rasta tr.ms·· i jajcan;ki ..Oh! Dar!ing", I
koniec zaskoczenie "Wakc up !"' wypelniony mocnym
gitarowym ·riffern.
Mniam. mni arn. s makow ity
muzyczny kąsek . GRZEGORZ KROI.
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Jaromir Kwiatkowski

publicystyczne
Pokłosie

dyskusji redakcyjnej

Jakie Bieszczady? Takle
pytanie postawiliśmy uczestnikom dyskusji redakcyjnej
zorganizowanej w sanockim
oddziale "Nowin". Wzięli w
niej udział przedstawiciele
władz wojewódzkich - z wicewojewodą Markiem Kuchcińskim I Janem Olszewskim
z Urzędu Marszałkowskiego .
władz samorządowych - ze
starostą bieszczadzkim Henrykiem Gockiem oraz wójtami : Zbigniewem Sawińskim
(gm. Solina) i Włodzimierzem
Podymą (gm. lutowiska); dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego WOjomlr
Wojciechowski;
prezes
Bieszczadzkich Schronisk i
Hoteli PTIK Józef Szymbaraj
sekretarz Stowarzyszen ia
Agroturystycznego Bieszczady Andrzej Gąs io rowski ;
działacze Towarzystwa Rozwoju Turystycznego gm. CIsna: Robert Stępień i Józef
Dziuban ; Jeden z właścicieli
bazy turystycznej w Owernlczku - Andrzej Rusin.
Pierwszej cześc i dys kusji
•
skoncentrowuno się nad ba~
rieTami, które należy pilnie przelamać . uby turystyka w Bies1.(.~za
dach siC rozwijala. Przeważaly
opinie. że aby \ak się swlo. Biesz·
czady muszą być dostępniejsze.
Fatalne drogi, ko lacZ!jcc się wiele godzin wolne pociągi. brak siec i telekomunikacyjnej. skąpa ba·
z a hotelowo·gast ronom iczna.
kiepski sIao infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. a także ko·
munalnej. szczególnie w dziedzi·
nie ochrony środow i ska, 10 podstawowe mankamenty , które nic
pozwalaj~ zdyskontować wspaniał ych wIlIorów Bieszczadów i
odstraszaj~ od nich potencjalnych
inwestorów. Zlowrogo zabilmiala przepowiednia. że jeśli Bieszczady nie dosta n ą ws parcia ze
strony władz centmlnych oraz wojewódzkich. przez najb l iższych
10 lal nic się tu nie zmieni.
"Kijem wlożonym w mrowisko" okazalo się pytan ie - czy
czynnikiem odstraszającym in·
we."torów nie są coraz ostrzejsze
przepisy o ochronie środowiska.
ledni .- zbli:r.eni do kręgów BPN.
s tarali si ę dowodzić. że ty lko
ochrona środowiska Sianowi wiei·
ką szan sę dla Bie.~zczadÓw. A le
zna leźl i się i tacy, któny twier·
dzi li, że Bieszczadzki Park Narodowy n ie może być najważ- '
niejszy dla Bieszczadów'. Prze.
waż.liy glosy opowiadające się za
pi l ną potrlebą budowy kolejki
krLCselkowej na Mak Jasio. choć
spotkaly sit;" one z krytyk~ opo·
zycjonistów. Pewne zdziwienie
wzbudzi I brak jednoznacznego
stanow is ka w sprawie - czy powiatow i bieszczadzkiemu po·
trlcbna jeSI strategia rozwojowa?
Obok op inii ,żejest to niezwykle
pilna sprawa. bylteż gtos. że 10
,.zbytek".
Preze ntując zapis dyskusji re·
dakcyjnej. za proponowalismy
Czyteln ikom w l ączen i e si ~ do
niej. Nie zawiedlismy się . Oto
glosy. które dotarl y do na:..

stanowisko w czasach PRL-u byto uzasadnione zacof:lIIiem gospodarczym i n iew i edz~ społe
czeństwa, o tyle d1.iś jest to ob·
sesja i g ł upota związan a z c hęcią
utrzymania iSlniejącego stanu ne·
czy wbrcw wszelkim argumen·
tom . Smil'lll podejl7.ewac, że ist·
nieje jakiS tajny plan, aby wy_
ludni ć terell y Bieszczadów w
s posó b naturalny, poprlez blokadę działań , które mogłyby
przyczynić s i ę do ;aktywizacji
regionu .
Obawiam się, że bez określcnin
programu dzialania wojewódz·
twa, powiatu i gmi n w zakrcsie
rozwoju Bieszczadów, na podobnym spotkaniu redakcyjnym za
lat powiedzmy pięć. rozmówcy
będą mówili to sumo. narzekali
tak samo. Bieszczadom potrzeb·
ny jest dobry program rolwOjU. Z
kole i mieszk,uicom tego regionu

zowan ill się tej ws panialej idei.
Niechby pojechali do krajów alpejskich i zobaczyli jak ..str.1.SZnic", za sprllw'l wyciągów narciarskich, niszczona lam jest
przyroda. D ziś świadomość
ochro ny pr.l)'rody w spoleczelistwie jest duża . K ażdy wie, że
środow i sk o trzeba c hronić, aby
w jak najlepszym stanie zachować go dla potomnych . Ale
wspólczesny czlowiek jest też
św i adom, kiedy ktoś wciska mu
c iem notę. W czym taki wyciąg
będ zie szkodzil pnyrodzie?
Z róbmy referendum w woj.
podkarpackim i zapytajmy spoIcczeństwo, czy chce mieć ośro
dek narciarski z prawdziwego
zdarzen.ia w okolic'lch Cisncj, czy
nic. M oże nalei..110by uruchomić
ogó ln ospo l cezn ą akcję zbie rania
podpisów? Jestcm pilekonana. że
mnóstwo ludzi wspomogloby fi-

uprawiania narciarstwa i g dzie
jest najwięcej obiektów, które mogJyby s lużyć za zaplecze lUrystyczne.
Narciarstwo, zw ła szcza zjazdowc, jesl na catym świecie, II
także i w Polsce. sportem masowym. Z czego nie zawszc zdajemy
sobie sprawę. Fakt ten może sprawić.1J! prl.y odpowiedniej ofercie.
w Bicszczudy przyjedzie zi m ą co
najmniej tylu goSci. ilu prlyjcidża
w lecie. Nllleiy sobie wreszcie
uzmyslow i ć. że żadne jazdy konne, tadne polowania. badania flory i fa uny razem wzięte, nie zupewni'l takiej liczby gości w
Bieszczadach. klóra moglaby dać
utrLYmanie tutejszym mieszkalicom. Doświadczenia ostatnich lal
dowiodly tego. N,liwne okazaly
s ię nadziejc i wypowiedzi nie·
których ludzi liczących. :r.c my·
śli.wi oraz amatorLY jazdy konnej

Syndrom bezrobotnego
-

Gratu l uję podjęcia

bardzo
tcmatu,jakim są Bieszczady ora7. ich pnyszlosć . T rak·
tuję je zresztą jako część szersze·
go pytania: jakie jest i może być
miejsce Podkllrpacia w Polsce (w
Europie). Czy jest ono skazane
na to. by być .. w ogonie" wYScigu do Europy. czy też ma szanse
s tać się znacz'lcym regionem?
Uważam. że P~karpacie ma
olbilymie szanse rozwoju. Wymaga to jednak sporej wyobraźni
wludz na różnych szczeblach. a
takie zgod nego wsp6ldzialania w
sprawach dla regionu najważniej
szych. W czym widzę II' szanse?
I . Polożen i e w sąsiedztw i e
Ukrainy. kraju niezwykle istotnego dla świata, Pog ląd ten prezentuje wielu pol ityk6w,jak lan Nowak·lczioraliski, Zbigniew Brleważnego

Podzielone
Bieszczady
\V opinilu;!I Cl,)'telników przy.

W

Tajny plan wyludnienia?
- Po zapo7J1aniu się z przebie·
giem redakcyjnej debaty nasuwa
s ię wniosek. że Bieszczady w naj·
bliższym czasie na pewno nic dobrego nie c zeka. JednOSIki odpowiedzialne za ochronę środowi ·
ska sprawiaj~ wrażenie. że ich jedynym celem jest blokada
wszystkiego. co nowe. O ile takie

znacznie większej części pienię·
dzy w miejscu ich generowania i
o to tr/.eba walczyć. WS7.elako ten
charJkter wypowiedzi to dla mnie
osobiście ..syndrom bezrobotnego". który nie jest specjalnie zainteresowany znalezienicm pracy, a jedynym celem jcst otrzymywa nie zasilku jak najdluicj i
oczywiSciejak najwyższego. Wygl:lda to na calkowitą bezradność.
któ ra nie przystaje do tej funkcji.
Wtedy zapew ne potrzebne są
dzialania zastępcze. jak choćby
podsycanie konfliktu na linii
Ustrzyki - Les ko. Konflikt Icn
dz is iaj budzi już tylko uśmiech
politowania i z ca l ą pewności~
nie s lu ży promocji Bieszczadów.
zaś uczestnicZ!lcy w nim s i ę
osmieszaj'l. Mam nadzieję. zbliżoną do pewności. że wy borcy
zap~mięt~ti:1 te nieporJdne poezy'
nama.
Bogdan Szymanik
d yrektor
wydalVnictw;l
"IJOSZ" z s iedzib,! w Lesku

s;JoJć Bieszcuu/(jw nie jawi się

co prawda \II clilmydl ktJlorach.
alI! tri.:: 101m idl wypowied:;J "je
przebija optymizm. Czstelnicy
zwrócili I/lw/gr IW d:.ialan;C1
Bies~c:.(/dzkieg o Parku Naro·
tv d/liej mierze /rrmw- idl 7.I!{lniem - rozwój t(>·
g(l z.akl/'ka krajl/ poprzez m·e·
dlrt 110 now)'~'h illlllesty(:ji. l/(l'
Wl'I najbarc/ziej ekologicVI)'dl.
BPN ~'lpJzijednllk ilUJtuj i /Ivar·
do .ftai p"z,y swoim Sllmowisku.
Amor<:)t liStów II'skaz.J1ją. że
jedną z ogromnycb SZ(I/IS dla

dowego,

jące

Bieszczadów jest stworzenie
ośrot1kn I/arciarskiego. który

prZycil/glll/lby ty.fiqce /W)'StóW
i zapewnił pracę wielu bezro-

bolllym. Jednaki;e", tej kwestii
- lIieslety

- llie /I/{A w~'póldzia 

l(lllia wszystkich bien.cwdt.kiclJ
gmill. Dlaczego? POlliewai lokalnym wlodarzom braki/je
świadomości, że BieS'1.cyuly sq
pewną Ctslościl/, fi każda prz)'·
należy się jasna

i konkretna wizja
co do dalszych ich losów. Prawem każdego z nich jest wiedzieć.
czy ma szansę na życie w tym zakątku kroju.
( Imi ę i nazwisko do wiadomości redakcji)

nansowo 10 przedsięwzięcie.
(Czylelniczka z Rzes zo wa ,
imię i nazwisko znane redakcji)

Przyjemne
z pożytecznym
-

Zamiast w -Alpy
- w Bieszczady
- Gratuluję pomyslu zorgani·
"'-Owania "bieszczadzkiej debaty".
M oże do kogoś wreszcie dotrze.
że najwyższy czas pomyśleć o ich
rozwoju, o ludziach tam iyjących.
Kocham narty. które staly się
przeuroczym hobby calej mojej
rodzi ny. Dlatego też rokroczn ie
wyjeżdżamy w okresie zimowym
w Alpy. Stać nas na 10. Na weekendy.jdli panują w miarę dobre
warunki śniegowe. jeździmy do
Karlikowa. I nicjatywę lVybudowll nia ko lejki krzeselkowej na
Male l aslo uznalam za rewe lacyjną . Po co jetdzić w Alpy i zos ta wiać bogatym Austriakom.
Francuzom czy Szwajenrom pic·
niądze, s koro można by loby je
zos taw iać w kraju, w rcgionie.
Od samej tylko mojej rodziny bylaby lO kwota ok. 5lys. zl . A jeż
dzi masa Po laków.
Dziwię się ogromnie, że ochroniarze spod maku Bieszczadzkiego Parku Narodowego walc7.ą,
nie chc~c dopuścić do zmateriali-

Każdy

teren turystyczny, aby
i prt.yciągnąć gości. a
tynl samym zapewnić pracę i doc hody mieszkalicom . powinien
być odpowiedn io zagospodaro·
wany , tj . wyposażony w niezbęd 
ne obiekty infrastruktury - pisze
dr Mieczyslaw Gr~dalski. - Zła
praktyka bieszczadzkiego inwes towania sprawila.l.c lU i owdzie.
w Bystre"l.Cisnej.Smereku. Wetlinie i USIT"lykach Gó rnych zlokalizowano pojedyncze hotele, w
pobliżu któryc h nie ma nic.
Obickty tc zapewniaj:1 wymagany
d7.iŚ standard, ale ich Otoczenie, z
braku odpowiedniej infrastruktu·
ry. jest nic do zaakceptowan ia
prlez gości. Stąd jedynie w mies i ącach letnich obserwuje się pel·
ne wykorzyslanie tych obiektów,
kiedy to wulory prąrody rekom pensują niedostatki infrastruktury.
Wydaje się, że najpilniejszym zadaniem jest wydlużenie SC7.onu
turystyczncgo w Bieszczadach na
okres zimy. Z1tem najpil niej potrzeba tu tras narciarskich i wy·
ci~gów, szczególn ie w rejonie
Smereka i Cisnej, to jest' tam.
gdzie są bardzo dobre waru nki do
zadowo li ć

uzdrowi~

finansowo Bieszczndy .
A już szczcgól neBo zawodu do·
znali wszyscy ci, którą liczyli
na zagr,lllicznych gośc i z peł nymi
walizkami dolarów . marek . franków czy lirów .
Wyd aje si ę , że po wy raź n ie
nieudanych doświudczeniach zagospodarowania turystye7.nego
Bieszczad6w, na jeżałoby nali
spoj rzeć real istycznie. A realizm
to s korą stanie z doŚ wiadC7.,eli
Zakopanego, Szczyrku. S....klarskiej Po r\;by czy nawet Krynicy
i przeniesienie ich. po odpowiedni ej adap tacji. na g ru nt
bieszczadzki. Doświad czeni a te
polegają na rozsądnym łączeniu
9(:hrony górskiej prl)'rody z po.
tilebami ludzi. którLy mieszkają
w Bieszczadach, jak i w innych
częściach kraju . Tatry. Beskid
Sląs ki. Karkon osze. to góry nie
mniej atrakcyjne niż Bieszczudy
i podobnie jak Bieszczady s ą
chronione prlez utworzone tam
parki narodowe i rezerwaty przyrody. Jednakie lO, że są tam parki narodowe i rezerwaty przyrody . nie przeszkadza w prowadzeniu takiej dz i alalności gospodarczej. która przyrodzie nie
szkodzi, a ludziom pomaga. gdyż
pozwala żyć.
Dr Miec-.tyslaw G rąd alski
(ekonom ista, specjalista ds.
or ganizacji i zarządzania)

zińsk i

czy Jcrzy Giedroyc. Pod·
karpac ie może odegrać kluCl.oWą
rolę w prlyci:jgnięciu Ukrainy do
Europ y. Zatem w intcresie znacznie szcrszym niż lokalny lely b0gate Podkarpacie. Staje s ię ono
wówczas s ilnym magnesem w
prlyciąganiu Ukrainy do Europy.
Oznacza to wiclką szansę zdobyc ia fundu szy zcwnętrznych np .
środków Unii Europejskiej.
2. Bieszc7.ad y. to jcden z najpiękniejszych zakąt ków Europy
i proszę mi wienyć. nic ma w
tym cienia przesady. To jest nie·
prawdopodobny majątek tego re·
g ionu . Czy będzie on należycie
lVykorl)'slany. zależy tO od ludzi
nim kierujących i tu żyj"cych,
Wra caj~c do dyskusji prowa·
dzonej lIa ł amach .. Nowi n", za·
uważyć można. iż większość osób
biorących w niej udzial rozumie
potrzeb!; promowania tego zukąt
ka, Sci ągania turystów nic tylko z
Pol ski, zachęcania inwestorów i
wiele w tej kweslii już czyni. Ze
zdumieniem (icby nie powiedzieć
z pr/.eraieniem) prleczytalem wy·
powiedzi starosty bieszczadl.kie·
go. Sprowadzaly się one do niewiary w możl iwość zrobienia C"legoko ł wiek samodzielnie. Jedynym .. pomysiem" pr/.ewijającym
się w wypowiedzi jest konieczność przekazania pieniędzy praz
Warszawę. Oczywista dla wszyst·
k.ich jest potrzeba pozostawiania

szlo!ciowa illwe.ftycja. niezaleŻJ/ie 1/0 ferenie której gminy

pQw$/(wie. tu

,~Z/m.WJ

na wy·

"""(mie legu szcztlgól"cgo pod
k(lidym w:.glfdem rcgiuml Z
wS"..echogumiającego mOraZl1Il1
i biedy. Nie chodzi tu Iylko o
"olejkę krzesełkową 110 Ma/e
Jaslo. GolYII! okiem widać, że
pal/owie wójtowie i bUrIIli.ftr:.owie wciąż my.f/f! II' kat/:goriach li tylko gminy (jako lila·

fel' ojc:.y1JlY), (I nie Bieszcza·
dów UCJko mafej ojc::yzny wła
j" ie).
N/ljwulllil'js<.yjed//ak W)'ł/a·
je się gft/s Bogdalla SZYII/allilw.
Jako pierwszY podkreślif 011 bo·

wiem ogromną rolę i wagę
wspólprf/cy 1. Ukrainą VTClZ
zwrócilI/wagę, że (/opóki Bies:.('zady hędą podzielone, nie 1I/f1
co liczyć /la osiągnięcie wsp61/lego cell/,jakim jest ich dob/'o
IV scnsie IlIrystyCVI)'m, a co za
tym idzie - ckonomicZllym.
KRZYSVOF POTACZAtA

Nie kończymy tej dyskusji.
Przeciwnie, prezentując opinie, które do nas dotarły do
tej pory, pragniemy zachę
cić do następnych wypowiedzi listownych (pod adres Sanok, ul. Cerkiewna 7),
bądź telefonicznych (0-13
463-17-61).

_
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3 - 9 STYCZNIA
tygodniu nowego roku obchodzić będziemy w
piątek święto Trzech Króli - Kaspra , Mekhlora i Balla1.ara. W
sobotę'wystartują karnawałowe 7.aba wy, także dla dzieci, organizowane jcsZC'lt' przez niekt6re zakłady pracy. ł'ogoda spn:yja nardar-wm oraz amatorom kuligów, które ruszą , gdy zgłoszą
W

pie~Sl.ym

si ę c h ętni .

ŻYCZENIA IMIENINOWE PRZYJMUJĄ:
3. - Arieta, Genowl-.f'a, Danuta, 4. - Tytus, Angelika, Eugeniusz,
GrzcgoFl , S. - Hanna, Emilian, T t!lesror, Edward. 6. - Kusper,
Melchior, Balta<t.ar. 7. - Julian, lucjan, 8. - Seweryn, MScisław ,
Erhard , 9.- Marcelina, t\'1arcjanna, Julian.
WEDŁUG PRZYSŁÓW
- Swięty Eugeni pogodę w styczniu odmieni.
-Gdy w Trlcch Króli mrozem trzyma , bę(bjcjeszcl,c długa zima.
- Na Trzech Kroli słolice !lwicei, wios na do nas pędem h,'C i.
-Gdy styczeń

burLliwyzśniegami.lato

burzliwe 7. deszc ....ami ,

MOnO NA TYDZIEŃ
Mówcy powinni mi cć na uwadze nic tylko lo, by
mai, ale takie, by nie wyczerpać sluchuczy.

wyczerpać

Winsłon

te-

C hurc hill

Niech to będzie
dzieJo sztuki
Rozmowa z

artystą

plastykiem JERZYM BIERNATEM

- Trwa jl'SZCZC czas preze n10w . Obdarowujem y blis kich .
C".wscm siebie. Na nowy rok myS1imy o C'.tynl~ S"«lególnYłll, trwu·
lym.l'O będzie lias radować I>rt,ez
dłuższy czas.
- Niech 10 bętb:ie dz ieło sZlUki ,
- J est llajC"I.\-.sciej bardzo drogie i mało użytCCznl'.
- Nic podobnego.Jesllail~7.e nii:

sześciolatków

87 proc.

PRZED NAMI TYDZIEN

nie obr:l~.ów. podobnie jak słucha
nie muzyki. łagodzi obyczaje. Dzi(>
ło ~-Ltu ki potrafi zamienić OłClC7.Cnic
w przyjazne człowiekowi.
- W dOlllu Imlrl.y się w telewizor. uie w obr-..z.
- Nieprawda. Pnuzy się inflC1.ej.
Telewimr \vymus.z.1 patrl.cnic bezmyślne i takie samo prqjmowallie
infonl1l1cji. Obecność dzicla sztu-

i 98 proc. osiemnastolatków ma

próchnicę

~

kazuje sic, że nawet karmienie dziecka piersi,! nic chroni
prLed p rzedwczesnym psuciem
siC zębów. ponieważ matczyne.
mleko jest bardzo ubogie we fluor. Zatem problem pojawia s iC
bardzo wczeSnie . bo już u niemow l ąt zllsypiajijcych z butelką
zawierającą resztki mleka lub
soku. KWllSy pow s l:ljące w
wyn iku rozk lodunia c u kru
Uszk3dzajll szkliwo dopiero co wyri.n ictych ząb 
ków. poWodUjljC tzw .

O

proli laktyka flu orkowa są d zi ała
ni3mi o niewie lkim zas i ęgu lub
w ogóle zamierajlI. Światowa OrganiZ::lcja Zdrowia podaje. że bard ziej zepsule uzębienie niż Po lacy m3j'ljedynie Albariczycy i Bialorus ini, Okazuje s ię , że skuteczniej radz" sobie z próc hni cą kra·
je o niezbyt wysokiej kul lurLe
zdrowotnej,jak Rumunia. Lit wa i
Portugalia.
Kiedy W i l;kszośC europejs kich
krajów upora ł a się. z problemem

roli fluoru

wen;alk3. pmlkaczy lodÓwk3. nic
mówiijc o samochodzie, 1 nie jest
nieużytcc7.llC. My po prostu niejestesmy swiadomijego użyteczno
ści.

- Nie chciałbym byt ig noranlem.
- Nico to chodzi. Nie ma chyb:1
w Polsce domu. w którym na śc ia
nie nie wisiałby jakis OOrJZ. S:I róż
ne, jak różny jest n3SZ poziom i
polr"leby intelektualne. Czy są to
oleodruki zjeleniem. czy portrety
odziedziczont~ po prL(xlkach. czy
wreszcie makatki z rccznie wyhaftowan" sentencj,,; Jak żo na gotu·
je .... to swiadcz.ą dobitnie o tym. że
pOll7.cbujemy stałego kontaktu z
dzielem SZluki.jegooddziaływania
n3 nas7..ą świadomość.

- Większość ludzi odbiera Melo S"ltuki nieświadomil'.
- Więk szość tak. Na ś wiadomy
odbiór d7jel3 może pozwol ić sobie
wqska grupa intelektua listów. Nie
07.nflCza 10 jednak. że człowiek o
wyksztalccniu ścislym czy zupełnie
prosty nie podlega oddziaływaniu
sztuki . Prt.ecież obraz. co jest udowodnio ne. ma duże znaczenie ternpeUlyczne. Stan naszej psychiki
można ok.reś l ić znając nasze preferencjekierunków w sztuce. Z powodzeniem prowadzi s iC terapię.
7.lljęc iową - pl astyczną z osobami
nic pełnosprawnymi i IV leczeniu
,;:-~ _ n""hó,..·, ... ",..h nnlmia _

ki w domu powoduje podswiadon~e prl.eżywanie pl7.eslani:t. jakie.
nieSIc.
- Darowanie obrazu kubistow
komus cierpiąCi:lUu na oczopląs
może być potknięciem 10wal"1.y·

sklm.
- I stnieją temat y uniwersalne .
jak kr..jobrn7. czy martw .. natur... a
obdarowujemy zazwyczaj bliskich.
któl)'ch znamy i wiemy. co lubiij.
Zmvszc też możemy zasięgn(IĆ porady fac howców.
- C i odeślą nps do galerii, II
tam ceny Zmr07J1 nasz 7.1I.pat
- Nie jest aż tak t le. Zawsze
można zn31ej.t coś wartokiowego.ade kwatnegodozawartości n3szego portfela. Niem niej jednak
ubolewam. że dzieła si'.Iuki zac"'.ynają pozostawać poza 7..1sięgiem
możl i wośc i prl.ec ięt nego Polaka.
Pam ięt3m okres. kiedy w każdej
księgami można bylo kupić znakomite reprodukcje ma l ar~ t w a
św i atowego. o cenach na każdą
kiesze ń. które. ehoć byly namiastką dzie la. cieszyly się dużym powodze niem. Dzi~ poszly w zapomnienie, Szkoda. bo dobra reprodukcja jest wi~ej warta ni ż mod·
ny kiez,
P07.8S1ając w optymistycznym
przekonaniu , że sztuka z nowu
będzie trafiać tam , gdzie chciał
Wiesl.c'L. dziękuję 7.8 rozmowę.
ZBIGt-UEW GRZVŚ

butelkową

środku .

pomag3jąccgo utrzymać zęby

w
dobrej kondycji . Zapamil;taj my,
że zwiijzki fluoru wspomagające
remi nera li zację zębów i hamowanie produkcji kwasów wy twar/.anyc h przez bakterie zwiększa
j" odporność na próchnicę. Fluor
powinien być reg ularnie stosowan)'. poniewaijcst wypłukiwa
ny z powier/.chn i szkliwlI . Woda .
któ rij pijemy. zawie ra ~ Iad owe
iloiici pierwiastka lub wcale. WicIe krajów stosuje fluorkowanie
wody. a takie wzbogacanie w
ten skladnik sol i kuchennej.
WHO dowodzi. że jest tO
najlepszy sposób u zupe ł
niania niedoborów flu-

· yeze n ia nades Ia li : S y lwia
Z
Kols ka i Prze me k P ieluch.
czy li Bestfood Team 7.e Sp!n
Commun ic3lions w W3 rszawie.
K oło Rzeszowskie T owarlystwa

Aby skutecznie uchrozi,""by prl.ed prochni. należy roZPOC~..lĆ fluoryzację jeszcze przed
pojawieniem się pierwszych ząbków. Najlepiej
od siódmego miesiąca ży
cia - i nie za niedbywać zabiegów do 13 - 14 roku życia
dziec k3. M ożcmy d ost 3rczać
organizmowi fluork u sodu w postaci krope lek lub tabletek do ssania . Podawanie kropli , prlCd ząb
kowaniem, powoduje przen ikanie skladników do zawiązków
7..ąbków. z3pewn iaj1lc im fluoryZ.1C ję przed wyrzy naniem. PÓŹ
niej zęby same potrafią "wyc h wycić" Iluor ze sS3nej t3bletki.
Badania kliniczne potwierdzają
s kuteczność tablete k i kropli flu·
orku sodu (c hociażby pod nazwą
~.nanego w świ....'Cie ZymaOuoru) w
profilaktyce.
n ić

psucia s ię zębów u dzieci, w Po lsce częstotliwość pojaw iania siC
próchnicy u szeSciolatków wciąż
roś ni e. Zwiększyła się równiei:
liczba małych pacjentów. wymagających leczenia zachowawC7,c·
go. Jeśli nie zadbamy o prolilakt ykę - hi gienę jamy uSlllej i zę
bów. n3wy ki żyw ie niowe (og raniczen ie cukrów. dieta bog3ta w
białko i sole minernlne) oraz te-'
ropię fluorkową - nie ogromiczy-

Karp z wody źródlanej
Wprawdzie święta, łączą
ce się w naszej tradycji z masową konsumpcją karpIa, już
się skońc zyły , ale ryby te
warto uwzględniać w domowej kuchni także bez specjalnej okazji. PrzepIsów na
ich przyrządzanIe nie brakuje. Podajemy jeden z nich -

wrn

Pomocy im. św. Brata Alhena.
Prószyńsk i i S-ka, Agn ic.~zka Bajur 7. HBO, Werner i Wspólnicy
Agencja Public Relatio ns w Warszawie. Firma Da)!. Cosmetics.
Martyna Wię ce k z R zeszowa,
Przeds ięb iorstwo Sadrena z BialegosIok u. firma Nestle. Jan Wywrocki ~. Rzeszowa. K3rolina
Paw lu ś z Pustej Woli , Wies ława
Walc z Rzeszowa. Kr ys ty na
B ęczkowska z T 3rnobrlC g3. Stowarąszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Zespól
Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. HenkeI Po lsk3. Re nata Figura z Business CommuniC3tions
Associa!es , Beata K3czmtlrCzyk i
Małgorzata Duszczyk z Cussons
- Uroda. Be ata Sapija z Sorayi.
Dyre kcja Szkoły i Ko legium Promar- Internmional.linna kosmetycz na J oanna , producent kosmetyków Timotei , Kasia Szturgulewsk3 i Agnieszka SzymcUlk
z Mm<! w Warszawie. zespół ESI
D islribution sp. z 0.0., Bianka
Heyman z Pcgasus Public Relations. Fundusz Powiern iczy Pioneer.
Dziękujemy za włele miłych
a-łów I tyczymy dużo pomyślnoścI w 2000 roku.

Intrygujące

specjalność Mieczysława

Steca, Ichtiologa, hodowcy
karpi z Anłonlówkl koło Zaklikowa.
bok karpia na niebiesko i k:lrpia w miodzie, karp po 1.aklikows ku jes t jednq z najs maczniejszyc h potnlw pnygolowywanych przez Micczyslawll Stccu.
Nalcży prl.ygOlować: 4 porcje
karpia z Zaklikow3.4 łyik i oleju.
50 g mllsla.4jaja.80 g żóltegose
ra (najlepiej edamskiego lub goud3).
Umyte i osuszone porcje karpia
soli my i odsllIwillmy na 20 m iIlUt. Następ ni e opiekam y z obu
stron n3 oleju. R01.bijamy jaj3.
mieszamy je z utart)'m żóltym serem i dosalamy. Opit,'ClOne pon:je
karpia zalewamy pomieszanym z
jajami serem i zapiekamy w piekamiku pr/.cz 5 minu t. Na koniec
dodajem y odrobinę masła.
Jak zapewnia Miec zys ł3w SIc<:
- goście mdleją z zachwytu. ska

Magazyn Domowy wystroif
w tym roku swoją choinkę
w świąteczne I noworoczne
kartkI z :tyczeniami, które jego dziannikarki otrzymały
od zaprzyjażnionych i
współpracujących z nimi
osób oraz firm. Nie brakowało wśród nIch bardzo oryginalnych , np. w formie na·
plsu 2000 albo bombki zło
żonej z ruchomych elemen·
łów, ze złotym słońcem w

oru.

próchnicę

Pojawianiu się próch·
nicy li dzieci s prqjają
niew l aściwe nawyki ży 
wieniowe., w szczególności nadmiar ( i czcstotl iwość) s po7.ywania słody
czy. Z3 mało ryb w diecie.
niedostateczna troska o higienę
jamy ustnej oraz ciągły niedobór
fluoru. Owe podslOwowe gl7.echy
przeciwko zdrowemu u zębie niu
spraw iaj,!, że st;lty~tyczny polski
sześc iolatek m3 zepsu tych aż pice
zębów mlecznyc h.
Prawd ą jest. że dzieci w pierwszych sześci u latach życia nic
obejmuje żlldna prolilaktyka sto matologiczna. a matki n.3jclęŚciej
b3g:llel izuj11 problem szczerbatego uśmiechu maluchów : .. wyrosną nowe zęby!" . .. Kluby wiewiórka·' oraz wprowadzana prled
lllty w prledszkolach i szkoł 3Ch

my występowa n ia próchnicy u
naszyc h dzieci. Nie l ekceważmy

Przepis regionalnej kuchni

Grafika Jerzego Biernata

•
•
za zyczema

SZCZERBATY
USMIECH

Próchnica zębów u dzieci ,
od sześciolatków począw
szy, sytuuje Polskę na niechlubnym końcu europejskiej tabeli. Ma ją aż 87 proc.
s ze ści olatków i 98 proc.
osiemnastolatków.

Dziękujemy

paski
intry gowało cię . j ak
kolorowe, równi ut ko
ul07.one paski w pa.f.cie do zębów;
jak to się dzieje. że ten idealny.
wyciskany na szczoteczkę. porl.ądek nie jest za kłócony , chociaż pasta mieści s ię w jednej tu-

Czy nie

O

powstają

b

...
" .,

Otóż kolory pasty nie mieszajq
s ię. poniew3Ż zosl31y umieszczo-

Na zdjfJCiu Mieczyslaw Stec smaży karpia po zaklikowsku.

ne w oddzielnych pojemniczkach.
Z3zwyezaj biała p3Sta znajduje
s i ę w w ewnęt rw ym . najwi ę k
szy m. zaś kolorowe - te, kt óre
twoną p3s ki - w zewnętrznych.
mniej szych, Gdy naciskamy tubkę. ka żd y kolor wydostaje s i ę
prlCz inną dziu rkę. i tak powstaje
pasiasty wzór. Sitcc7.ko umieszczone u wylotu tubki nie pozwala na mieszllJlie się. kolOTÓw .
hl
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poniedzialek, 3 stycznia 2000 r.

radzą

Tak mało
wiemy o sobie
Dlaczego do dziś nikt nie
im skromne dzl,..

powiedział

kul" za to,

że

przez czter-

naście

lat pełniliśmy " zaszczytny" obowiązek wobec
Ojczyzny - pisał z !alem do
redakcJI Jeden z syn6w pp.
Surman6w, który wraz z sześcioma braćmi słutyt w woJsku. Chodziło o odznaczenie, przyznawane takim rodzicom za zasługi dla obronności kraju.
rob ił am nieco szumu wokół

Z listu

W ł adys l awa

Summo:!.

jed nego z siedmiu synów pp.
Zoili i ludwika SurOlanów z
Ocieki. w gm. Ostrów, którzy,
zdaniem pi szącego do redakcji. takiego odznxzenia nie doSia li .

Tadeusz Sowa. wójt gminy zarobi tOlkie spotkania

pewni ł . że

nie tylko z obowiązku . Z l umpką
szampana i kwiatami . Ki erowniczka USC, którij wójt c hciał
się podeprzeć w spraw ie. odbi ł a
pi l eczk ę w kierunku Wojskowej
Komendy Uzu pc l nień w Mielcu.
gdyż gmina n ic prowadzi n:je-

PO CO IM PRAWO JAZDY

lub śmieszy - zadzwoń
Tel. (1).17) 852-27-49
w goclz.od 10 do 14

stru osób wcielanych do wojska.
W WKU pow iedziano m i, że
sprawa trudna jest do sprawdzenia. bo ... kompUlerów n ic mają.
Napisa ł am więc. jak rzecz si ~
ma .
Publikacja dotk nę l u pplk . Zenona Kaminskiego. szefa WK U w
Mielcu. Dotarł do ministerialnego departame mu kadr. gdzie stoi
C7.<1mO na białym. że w 1982 r"
siedemnak ie lat lemu. na wn iosek mieleckiego WKU Surmanowie otrzymal i srebmy medal
za zas ługi dla obronnoki kraju .
Czy dostali n aprawdę? W mi ·
niony wtorek przedstawiciele
urzędu gminy i W KU pojech:lli
do pp . Sunnanów. Ci potwierdzil i. że dOSiali z rąk wojewody
medal. bo w tych latach czyniono to poprzez u rzędy wojewódz.
kie . za s łu żbę czterech synów:
Józefa. R ysza rda. S t anis ł awa i
Władysława. Wychodzi więc na
to. że zainteresowany o uroczystośc i nie wiedział.
Dlaczego?
Z życzeniami zdrowia i zgod y w rodzinie w 2000 ro ku
KRVSTYNA URSANEK

Wywieszki
bez po~rycia
Jestem bezrobotny. Jak tyinnych, śledz, ogło
szenia prasowe I te wywieszone na tablicach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
siące

Ostatnio za interesowa ł m nie
a no ns o e tac ie w "Ali m ie Gerber". Pos-/.edlcm. Powiedzi:lI\o mi.
że sprawa już nieaktualna. Po Iygodniu 10 samo ogloszenie dalej
wisialo n:l t:lbl icy. Nie wiadomo.
ile osób wydeptało w sIad 7..a nim
śció.kę z nadziejq na znalezienie
pracy. Zresztą większość wyw ieszekjcst nieaklualna.
Iliuro pośredn ictwa zatrud nia
sztab ludzi. Czy ktoS z nich interesuje s i~ w ogóle Iymi ogłosze
niami?

ok
KRYSTYNA URSANEK

PRAWNIK RADZI

Uzasadnienie
wyroku
września 1999 r. zoogloszony wyrok w
sprawie cywilnej, w której
byłem stron•. Do tej pory
nie otrzymałem wyroku I
jego uzasadnienia. Ta sytuacJa jest dla mnie niezrozumiała . Prosz, o wyjaśnien ie. Z tym problemem zwrócił s ię do redakcji A. L z Krosna.
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stał

tyc hmiastowego leczenia w zakladzie opieki zdrowotnej, w paypadku potrzeby zachowania cią
głości leczenia przy schortcniach
708gTaŻających zdrowiu lub życi u
oraz w syluacjach pr7.ewozu osób
z dysrunkcjij narLtłdu ruchu. uniemożliwiającą korzySlanic 7.e środ
ków Iransportu publicznego. Pacjenl leczony ambulatoryjnie lub
stacjonarnie w szpilalu. przezczas

WszystXo odbywa si~ zgodnie z prawem . Jesl 10 konsekwe ncja lego. że ogloszenie
wyroku odbywa s ię na posiedzeniu jawnym i mlwet n ieobecnoSć stron nie wslrl.)'muje ogłoszenia. Nastcpny ruch
należy do strony postępowa
n ia, a mia nowicie dop iero n:l
jej wniosek. który musi być
zgloszony w te rminie Iygodni owym od dnili oglo~ze nia
sente ncji wyroku . Dopiero po
tak im wniosku S'ld przcsy ła
wyrok wraz z uzasadnie niem
stronic. któ ra zwróc ił a si~ z

dcrewskicgo. - JeSli już w;emi muszą do kościoła jeżdzić samochodami . to niech USlawia.i<t je tylko po
jednej stronic ulicy - podpowiada
Czytelnik_ któl')' uważa , że naj-

Od powyższego rozwi~zll
ni:l istnieje kilka wyjątkÓw. I
tak. na przykład. w przypadku
wyroku zaoczne go. sąd U7..asadnia go i doręcza z urzędu .
jeżeli u wzgl~d ni ł powództwo
w ca lości lub części po przeprowadzeniu post~powania d0wodowego. Z urzędu są również u7.as:ad niane wyrok i drug iej instancji. Jednak . aby je
ot rl.ymać. nalety. tak jak w
prlypadku wyroków pierwszej
instancji. żJł(1ać ich dorca.en ia
w terminie tygodniowym .
Na le ży dodać .i,c powY'i_"zy
tryb postępowan ia ma isto tne
zoao.enie przy wOOS7.eniu apelacji od niekorlystnego wyTOku . Apelację d o s:tdu " instancji (708 pośredni ctwe m są
du . który wydal'wyrok) składa
si~ w prtYpadku o trzymania
uzasadnienia wyroku w terminie 14 dni odjego dOfęczen ia ,
W gdy strona nie skladała 4dania, apelacji; na leży wn ieść
w ciągu 21 dni od og łoszenia
wyroku .
Powyższe zasady dotyczą
postępowań przed sąda mi w
sprawach cywilnych. pracy. i

właściwszym rozwiązaniem było

ubezpieczeń społeczny~h .

•

•

tego leczenia jest pod opieką szpitala i do obowiąz ków tej placówki należy zapewnie nie mu trans·
ponu sanitarnego na okresowe badania. konsultacje j podawanie lekÓw. Przerzucanie kosztów prtcwozu pacjenta 708 każdym razem
na lekarza pierws7.ego kontak tu
jest niezgodnc z obowiązującymi
7.asadami.

ok

Dla kogo ta ulica
W porach nabożeństw nie
sposób przejechać ul. MIchała Archanioła w Rzeszowie. Wąska, osiedlowa uliczka z obu stron oblepiona }est
samochodami.
Dla miCSl.kańców os. Mieszka I

by jednak uSl3wienie znaku zakazu postoju i 708tnymywania się.

jest to jedyne połączen ie z ul. Pa-

ok

Z Rzeszowa do Kalnlkowa jeżdzi często. Samocho~
dem . Mówi , że do babel.
Trzy tygodnie temu została
zatrzymana w Gajach, w
strefie nadgranicznej , w
dawnym Przemyskiem.
ogranicznikom wydaje sit;. 7J!
S'l pt;pkiem św iata . Zażądali
ode mnie wszystkich dokumentó ...... Pra.....a jazdy. do wod u rejestracyjnego. l aki m prawem? Interweniu}')Ca kieruje pretensje pod
adresem funkcjonariuszy s tr.tży
gr.m icznej. którzy kontrolowali
ją II grudn ia br .. w god7,inach
popołudniowych. Czy okazanie
pl7-C'z obywatelkę pol sk ą do .....odu osobistcgo. stwierdzaj.,ccgo
t o7..$amoSć. tO dla nic h za malo?
Mało tego. Wyc hod7-'1 oz karabi nami i ciągle żyję w nicpewności.

P

ANTOM SKOAUPSKI

nie tylko ja. ale i inni ... A nu ż zaczn:1 str/J!lać.

Takie same uprawnienia

jak policja
Od I lipca 1999 r. wes zlo w
rozpo rzijdzenie m in istra
Spr:lW wew n~trlnych i adm in istracji w s pmwie ko ntro li ru chu
drogowego. Jest to rozporządze
nie wyda ne na podslaw ie delegacji us tawowej. zaw:lrtej wa rt .
\31 ust . 1 ustawy "Prawo o ruchu
drogowy m". Wejkie w życie tego ak tu pr.1woego daje strdŻy granicznej ta kie same uprawnienia.
jakie pr.tys lugują policji (wynika
to z § 12 rozp.). Obejmują one
7.asif;g pr/..cjśc ia graniC7.ncgO oraz
strefy nadgran icznej.
Ppor. Elżbieta Pi kor. p .o .
rzecznik pr:lsowy komendanta
Bieszczadzkiego Oddzialu Slr.1ży Gra nicznej w Przemyś l u. wy_
licza. że fu nkcjonarius7.c s tra ży
życ ie

gra nicznej majij prawo do zatr.tym ywan ia pojazdów. leg itymowania uczes tni ków ruchu.
wydawania im w i :,iących pole .
ceń co do sposobu korzystania z
drogi. M:lją praw o sprawdzllc
dokumenty u p ruw n iające do kierowania pojazdami . ich u żywll 
nia. a także dokumenty stwierdzające zawarcie umowy o 00powiedzialności cywilnej lub pot wierdzające opł acen i e s kładki

tego ubezpieczenia itd ,
Funkcjonariuszc st raży gra niC7.ncj mają również uprdwnienia
do badania stanu trzeźwości na
alkomacie. Mówiąc ogÓlnie. mają te same uprawnienia co policja.
Jeśl i pogranicznicy byli nadgorli wi w wykonywaniu s woich
obowiązków. zac howywali s ię
nietaktow n;e - pozostaje złoże
ni e ska rg i do komendanta w
Przemyś l u. pn.y ul. Mick iewicza I.
•

NAPISALI

Martwy przepis
Rada Miasta Rzeszowa
z·24 lutego 1998 r.,
w sprawie zasad sprzedaty
lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, ustaliła dziesięcioletni okres karencji na zbycie lub zamian,
wykupionego lokalu.
u chwałą

prośbq.

P
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Z Rzeszowa do Kalnikowa

Masz probłem

Przewóz karetką

Bcjent kierowany do szpilala
przez le karza podstawowej
opieki zdrowotnej lub specjali stę .
jeśl i jego slan wymaga tmnspon u
sanitarnego. ma 708pewnioną ka ret kę pl7.ez lekarza lub jednosIkę
ki e rujijCój. Bezplatne przejazdy
środkiem Iransponu sanitarnego
przyslugujq ubezpieczonemu w
pn.ypadku poIrzeby podjęcia na-

Stront przygotowała Krystyna Urbaneł<

interweniują

coś Cię. denerwuje

KASA INFORMWE

Cz,sto w Codziennej praktyce służby zdrowia pojawiają Si, problemy z finansowaniem transportu sanitarnego. Wielu pacJentów pyta, kto ma zapewnić przewóz
chorego karetką do szpitala
na badania lub konsultacje.
Dotyczy to szczególnie pacjentów leczonych onkologlcznle.

i

przypadku zbycia lub zamiany takiego lokał u wcześniej niż po dziesi~ iu latach od
daty tr.tnsakcj i z gminą, nabywcy
są zobowiązani do zwrotu udzielonej bonifikaty. powiększonej o
koszty narastającej innacji. Ja k
dotąd . nikt nic zwr.tcał bonifika-

W

ty, która wynos ila nawet do MO
prot·, war10śc i rynkowej lokalu twiero7,i Jan Ryś z Rzes'lOwa .
Lokatorzy. ktooy chcieli spnedllĆ lub zam ien ić mieszkanie . nawet c i. których prled podjęciem
wymienionej wyi.ej uchwały obowiązywa l pi~cioletni okres karencji.czekali ai ten okres minie.
tycie udowodnllo. że przepis jest
wi~ martwy i niesprawiedl iwy.
Jedni mogą swobodnie dysponować lo kalem po p i ęcio l elllim
o kresie kare ncji. a inni. kt órzy
wykupi1.i mieszkania za kł adowe.
mogą bez pl7.cszkód zbyć lokal
bez zwracania bonifikaty . Star-

sza osoba, mająca na prqklad IWmetrowe m ieszkanie . nie m07.c
go pr/J!z wiele lal s prledać lub
zamienić na mniejsze . Musi czekać aż minie dzies i~ioletllj okres
karencji . Cly ma on również 0bowiązywać spadkobierców?

Krakowscy radni
W paidzicmiku krotkowscy radni dosll7.egli bezsens t:lkich prtcpisów i anulowali podobną do!'7..eszowskiej uchwałę . Zniesiono 0bowiązek zwrotu bonifikaty udzielonej prly zaku pie lokalu Olieszk'alnego z 7.as0b6w gminy. Oznacza to, że każdy. kto wy kupi l
mieszkanie od gminy. moic nim
swobodnie dysponować. W Kra kowie pr/.c pisy dOl yC1.ące okresu
karencji przestaty obow iązywać.
Należy si~ spodziewać, że znikn ą nad metrnie. pustostany. że obni7.ą s ię ceny mieszkml na ry nku
wtórnym. Skarb p:lńst wa i gmi ny
zwiększy s ię o wpł ywy z opłat
sądo w yc h (wpisy do księgi wieczystej}.opłat OOlarialnych iskar·
bowych - ma nadz ieje;. autor na
desła nej do redakcji koresPQn .
dencji.

Moie również rlcszow scy ~
radni zastanowią się nad seni
-7Aaniem Czy- nieżyc iowego prre-
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Stronę przygotował

NOWINY

Marek Jakubowicz

poniedziałek,

3 stycznia 2000 r.

motoryzacyjne

Ewolucja clio

AUTOPORTRET
Leszek Miller

Segmem malyc h samochcxiów _ skiem bezposrednim. Jednostka
stanow i prawic 40 proc . rynku SIl- ta, o poj. 1.9 I rozw ija moc
mochcxiów osobowych we Francji 80 K M (59 kW ) przy 4000
i ponad '30 proc. w Europie. Od obr J min. Prcdkość masymaina
momentu swego wprowadzenia do wynosi 175 krnfh. od O do 100
km/h auto rozpedza s ię w 12.8
sprzedaży w 1990 roku . cl io Slale
umacnia swoją pozycję lidera w sek .. a dystans 1000 m ze startu
tym segmencie, zarówno We Fran- zatrzymanego pokonuje w 34,7
eji.jak i w Euro pie. Pod koniec sek. Si lnik charakteryzuje się
października 1999 clio było najlewiękS1.ą e lastycznością na niskich
piej sprledającym się samocho- obrotach, n takź~ niż szy m zuży
dem w swojej klasie we Francji ciem pali wa (5.2 UHlO km w po(20.8 proc. udziału w rynku). prLCd równaniu do 6 I w prlypadku werpeugeotem '206 (17,7 proc.) i re- sji wolnossącej .) .
nault twingo ( 103 proc.). RówIn n,] zn acz..1Cą IIOwości ąjest ponież w Europie clio plasuje się na
jawienie s ię oczekiwanej wersji
czeJe pod względem w i elkości clio renll ult spon z silnikiem 2.0
s p rredaży w segmencie B (10,5
16 V o mocy In KM (124 kW )
proc.) przed fia tem p unto (9,9 prl)' 6250 obr l min. W stosunku
do swego poprzednika
proc.) i oplem corsą (9.7 proc.).

Lt!Szck Miller, naczelnik Za·

Kllrnego w Dębicy, codzi t' nnie dojeżdia do pnley polonezem. Jego pierwszym samochodem był oryginalny wIoski
kł a du

fiat 600 D. Odkupił go 00 kok'!;i
i osobisdc wyremontował. Nic
stanowiło to dla niego najmniejszego proble mu , gdyż ukończył
ledmikum OIC(:haniczne i WCZŁ'
sniej już sam zbudował rower. a
pói nieJ motorower z częSc:i dokUllyw:mych i dorabianych .

Finnic Piat naczelnik M.iller
byl d lugo wierny. Kolejnym wozem była bowiem mullipla, ta z
lal II;licdzieshltyc b , Nawiascm
mówi:lc,choć staruszka. jest ona
nndal w jego posiad a niu . 1'0
s koilc~.oncj kuracji odmladl..1łj ą
Ci,'j wiosn:, tlogO roku znów (>Vjawi si~ 1111 drogach .•,Moto-Nowiny" zos l a ły zaproszo ne na
pierws14 IJr'lcjażdżk.; . Póź ni ej
był duży fiat , którego I2S fabrycznyc h wud pan Leszek sam
polJnlwi! i wted y go sohie IIll"ct
diwaiiI. N ast~pnic IIF/A'Siadł s i\,.
na polont>zll,
Ten, klórymjl!ubj Obecnie jcsl
jui drugi. Ale to nie byle jaki po.
lonez, bo z 2.litrowym s iln ikicm
z citroena, lotnil"l)'mi fotelami.
alufclguml i innymi bajtrUIni. To wilk IV oIVc-lej skórle - mówi
naczelnik . Nu drodze często pła.
hun nim niespodzianki kierowcom muj<lcym w pogarozie po lo-

Jeżdżę

Bogate

,

z NOWINAMI

Do napedu nubiry z L:crania StOSQWllile Sil dwa silniki: 1,6 DOHC
i 2.0 DOł-IC. Pierwszy z nich czte-

wrażenia:

GROZNY KONKURENT

Nowa nubira to drugi po
matlzie koreański wóz produkowany w Polsce . Dokładnie w Daewoo- FSO w
Warszawie. Samochody wytwarzane są w wersjach : sedan oraz kombi.

sed an ie i komb i - poszerzono
przedni 7..d erzak. We wm;trlu samochodu calkowitej zmianie ulegli deska rozdzie\c:zu. InllCzcj usytuowano wsknźniki. Centra lne
miejsce zująl duży prędkoscio
mierz , otoczony innymi wskaź-

moc.,

lIelU.

I'a n Leszck jcżdzi już 34 ł:lla i
nic s powodowal żadnego wypadku, nawet najdrobniejS'l.ego
olurciu czyj l..'goS autu na parkingu. Do lej POl')' nie za pładł l eź
żadnego manda tu. Raz uC7.estni·
czył tylko w groźnym wypadku.
a le wtl..'(ly powoził kolega, a pę
dzili lU zbiegłymi przesl ępca mi.
I Lubija1.dę dynamtczną ,lccz

pod-

l egajqcą

we ryfikacji bieżącej sy·
tuacji na drodze. - Za kierownicą tel. trzeba myślci i nie poddawlłc się emocjom, nawet gd y
obok nas s iedzi wysoka blo n·
dynka.
MJ

Nowe lampy /0 jeden z wyróżników odmienionej nubiry.

owa nubirJ. jest d lu7.sza od
s wej poprzedn iczki . Sedan
mierzy o becnie 4495 mm, ko mbi
4550 mm . Autu nadano bard zicj
dy namiczny. sponowy wygląd .
M.in. dotychczasowe re ncklory
o pod łużny m kształcie zostały powicks7.one. W obu modelac h -

N

nikami: obrotomierzem, wskaź
nikiem poziomu paliwa . sygllalizatorem zapicc ia pasów ornz wy1:lc7.cnic św iateł.
Układ napędowy

MOTO

głego

Co

się udało

STANI SŁA W SZC Z U DŁO

onda sprredawac będzie GM
swoje s ilniki o niskiefemisj i
spalin i automatyczne skrzynie
biegów. W zamian natomiast
olrzymywać będzie od Isuzu Motors, która jest filią GM. s ilnik i
d ieslowskie. Zupolrzebowunil! na
nie wyraiają europejscy klie nci
Hondy. Nic uzgod niono jeszcze
wicJkoSci wymia ny. Umowa nic
zak ł ada takie wymiany akcj i pom i~d zy obOma koncernami.
Poza Isuzu,G M posiada już 10
proc. akcji w Suzuki i 20 w Fuji
Heavy Industries - producenta aut
Sub..1.ru.
PannerstwQ Hondy z GM to
wynik s wiuto .....ego trend u konsolidacji ..... przemyśle motOry1.lICyjnym. Producenci au t lączą si~ w
wielkie organizmy w celu obni·
żania kosztów produkcji i sprostania coraz bardzie!

H

" Rzttzozn nwc)'-PZM SA" O ddział w Rzeszowie
- Z awodowe .. skrzywienic"
skierowalo moją uwagę nu to. czy
modernizacji! dOlyczyla też ulile·
re k. które od notowy wa li ui.ytkownicy popl7.ednicgo modelu ta·
kic h, juk np. zużywani e się elementów prLCdniego zawic1Izenjll.
lIwarie pom py w1lpomagania kierownicy. mało wytrzyma lę opony.
Stwierdziłem , że u1ltc rkowe zespoły rostały przekonstruowane
i zmienione.
Zmwaiyć nal eży niceo wiCkszą
g loś ność pracy s ilnik.. odbieran"
wc wnęlrzu nadwozia.
Podawane pr/.ez produCenta zuiycie paliwa jest porównywalne
do innych samochodów tej klasy. Ulrzymanie się w podawanych
wielkosci ac h, wymagać będzie
od kierowcy łagod nego operowaI

oa7.II.

Komfort

podróży

RYSZARD WINIARSKI,
pre1.es Auto-Centrum Rzeszów
d ealer Dae woo
- Wprowad zając zm ienioną
n ubirc kon ce rn Dac woo ud o wodnil.le jego o ferta handlowa
jes t bardzo szeroka. Nowa nubira ś miało będzie kon kurowa ć
na polski m ryn ku z tak imi samocbodamijak opel vectra, ford
mo ndeo. skoda octav ia czy
hyund lli lantm . Do glównych zalet nubiry z pewnością należy
dyn amiczny silnik oraz komfort
podróżowaniu w wygodnym i
obszernym wnętrzu.
Dla nabywców samochodu bardzo i stotną kWl!stiąjest także fakt.
ii wóz na trzy Ima objęty jest gwarancj:] na podzespoly mechaniczne. programem bezpłatnej obsłu 
gi oraz pomoctj assi~tance. Uważam tei. iż cena IlUbiry jesl wyjqlk.owo korlystna.

Decydują

nabywcy

JA NUSZ PAWLAK
NOWINY. dzie nnikaFl
- Wóz w s .....ej poprredniej formie byl miejscami siemli~żny. W
kabinie r.lZi la np. deska T01.dzielcza
wyko nana. z marnego tworzywa.
Temz zasląp iono go innym, lep·
szym . Pochwal ić można takie n0we rozłoże nie zegarów infomlUj::rcych o paramelr.ICh pracy somochodu.
Jednostki napędowe nowej nubiry są dostatecznie dynamiczne.
Nurlekanie na nie. byloby zwykłym czepianie m s iC. T ak jak
wszyscy konystający już Z sumochodu. taki.c i ja muszę poc h walić
komfon i wygodę podróiowanin.
Przyczynia się do lego w znacznym stopniu bardzo miękkie zuwieszenie nowej nubiTy .
Biorąc na szalę plusy i mi nusy
samochodu trudno się dziwić, iż co
piąte aU lo klasy średniej kupowane w Polsce to wlas.nie nubira.

clio renault sport
charakteryzuje s iC wyższym pozio mem osi ągów i bezpieczelistwa. sponowym charaktcrem i
wyrafinowaniem. Mocn y silnik
zapewniH mu osiągi nie mające
równych w tej kategorii: 0 - 100
kmlh w 73 sek. a pierwszy kilometr ze startu 7.atrlymanego osią
gH w 28 sek. Maksymalna prCdkość.jakq uzyskać można tą wersj ą clio. wynosi 220 km/h . Ponad lo zużycie paliwa tego sportowegoaUla ulrly muje s ię na bardw roz.o.:)dnym poziomie 7.9 VIOO
km wcyklu mieszanym. Poz..1 ekskluzywnym wyposażcniem - siedze nia ze skóry. alum inio we elementy wykOllczcnia wnętrla. sportowe spojlery w kolorze napwozia
czy wskaźnikicm zmiany biegów
- clio renau lt spon oferuje seryjnie wszystk ie elementy dostępne. w gamie renault .
Clio renault spon 2.0 16V jest
ł atw o rozpoznawalne dzię k i niż
szemu o 15 nHn nadwoziu , poszerzonemu o 27 mm z prlodu i
o 14 mm z ty ł u r07..stawowi kó l
orazspcejalnym fe lgom 15-calowym z l;zcśc ioma podwójny mi
ramionami . T o a uto prete nduje
do miana naj lepszego ma lego
l;amochodu sportowego. oferuj,)cego mi łoś n ikom mo tory zacji
u n ikalną p rzyjem ność jazdy, polączoną z niezwyk ły m w tej katcgorii komfortem.
MAREK JAKUBOWlCZ

GłELDA

Paraliż

Partnerstwo Hondy
z General Mołors
Pod koniec grudnia ubieroku GM i Honda podpisały umowę o współpracy
w zakresie wymiany I dostaw
silników.

wyposażenie

W nowym clio, nazwanym po
ewolucji razal ,już w podsmwowej
wersji znajdziemy: zderzaki w kolor/.e nadwozia zapewniające estetyczny wygl,ld, kola 14-calowe
(15 w we rsji renault s port) zapewniaj'lce wyższe osiągi i podrocylindrowy. szcs nnSlOzllworo- kreślaj11ce c harakte r au ta.p lyty
wy si Inik o pojem n ości 1.6 litra. drl.wiowe pokryte w ca łośc i tkadysponuje mocą 77.8 kW ( 106 niml.dodatkowy schowek)XXI s ieKM ) przy 5800 obr/min. Dz ię ki dzeniem pasażera, trzy 3-punktotej jednostce napęd owej nubira we pasy z tylu zapewniającc wyż
osiąga 100 km w I I sek . Zużycie
S7.y poziom bezpieczeństwa. papaliw·J. zależy od modelu oraz spo- I nel rodioodtwarzacza w ciemnym
sobu eksploatacji. W model u se- kolorze. dopasowanym do koloru
dan, wg normy ECE R84, wyno- deski rozdzielczej.
si Odpowiednio 5.4 1 przy 90
Wszystkie te elementy stanowią
km/h. 6,7 I prl)' 120 kmlh oraz uzu pelnienie wyposażeniH ofero9 .1 I podczas jazdy w mieście.
wanego seryjnie, jak: System ReMocniejszą jednostką nlljJ\:donault Protcctioll (SRP) obejmuwą jest si lnik d wulitllJwy . szesj.)cy pr/.edni.:! poduszki z aulomanastozaworowy i czterocylindro- ty('zoą regulacją c i ś nienia. pasy
98 kW (133 bezpieczeńst wa o kontrolowanym
wy. Dysponuje
KM ) prly 5400 o br/ min. Pn,:d - napicciu (z ogranicznikami napię
kok od O do 100 kmfh os i ąga w cia do 400 kg na miejscach prLcd·
9 sek . Zu życie paliwa w modelu nich i do 600 kg na miejscach tylwyposażonym w dwu litrowy si lnych) omz zag łówki o zoptymalinik wynosi. 5.8 I (90 km/ h), zowanym połoleni u . Clio faza I'
6.9 I (l20 m/h) oraz 9 .7 I (prą będzie seryjnie wyp0sa7.Qne w cenjeżdzie miejskiej ).
tmlny zamek zdaln ie s terowany
falami rad iowymi. szyby przednie
Jaka jest?
podnoszone e lektrycznie. system
automatycznego blokowania zamNowość 7. żerania oferowana
jesl przez polskich dealerów Dae- kó w drzw i podczas jazdy, obrotowoo. Odbyliśmy w i ~c jazdy te- mierz.
stowc s.1.mochooem. A specjalnie
Nowe silniki
dla nas za k ółki em nowej nubiry
zasiedli rleezoznuwcy Polskiego
Jedną z największych nowoSci
Z wiązku Motorowego. dzien nijesl s ilnik turbod ie sel Z wtrykarze oraz przedslllwicicl sprledawców auta. A o to ich opinie i

mgielny

Wysta rczyło 14 s topni mrozu i gęsia mgła , aby pierwsza w
tym r oku giełda samochodowa
w Załężu k . Rzeszowa zoslała
spara li żowan a. O godz. 9 dojeżdżającc do bazaru s amochody
hyły praktyczn ie niewidoczne.
Mgla zm u siła. kierowców do bar·
d zo wolnej jazdy. Trudno za tem
s ię dziwić , że. plac u w Za lężu
pojaw iło s ię zaledwie kilkadzies iąt samochodów z napisami: do
sprzeda nia . Tylko ki lku naj bardz iej wytrwa lye h s przedawców
opon, na n , telefo nów i sprzę t u
elektrycznego czuwało prł.y swoich slraganac h. Równ ici wł aści
cie le s loisk malej gastronomii
zawiedli. Ci. kt órzy jednak zde·
cydowali się na rozpalenie rusztÓw. mog li liczyć nn niezly utarg.
Sytuacja prlypominala sceny
z filmów fanw sy. Wc mgle wokó ł k ilk u dziesięciu samochodów krą lylo kilkad z ies iąt osób
sz uk ającyc h aut do kup ienia.
Więcej było potencjalnych kupców niż pojazdów d o sprzedania.. Dlatego każd y s amochód
b y ł dok ladnie ogl ądany . Skoro
aUlo dojechalo w taki mróz . lO
z naczy ze ma przynajmniej
s prawn y akum ul ator. I rac zej
nic będzie zawod z i ć w trakcie
zimo wyc h wojaży .

Ce ny wyw6ł owe.z e za no lowane w niedziel ę, 2 stycznia. w
Zalę:i:u : POLONEZ: ( 1988) 2.8 tys . z l. ( 1993) - 6 tys . zl. f
( 199 7) - 14.5 tys . z ł: FIAT
126p: ( 1984) - 1,7 tys. zł. ( 1988)
- 2.6 tys. zł, (1991) - 3,6 Iys. zł.
( 1994) - 5 ,9 tys. zł. (1 996) - 6,8
tys. zł: C INQ UECENTO poj .
704 ccm . ( 1993) - 10.9 t ys.
z l:AUDI BO ( 1992) - 25 tys. z ł.
BMW 525 (1994) - 43 tys. z l.
C ITROEN XANTI A ( 1995) 28 tys. z l. C HRYSLER
GRAND VOYAGER ( 1994) 45 tys . 7.1, DODGE GRAND
CA RA VAN ( 1996) - 64,5 Iys.
zl: I' IAT: PUNTO ( 1995)- 205
tys. z ł , ( 1997) - 2'2.5 tys. z l.
UNO ( 1993) - 13.9 tys. zl .
( 1997) - 18.4 tys . zt, S IENA
( 1998) - 25 tys. z l , COUPE
( 1994) - 37 tys . z l: ,,' ORD F lE·
STA ( 1990) 12.5 tys. zł; HON·
DA: CIVIC ( 1991 ) - 18 tys. zł.
CONCERT O ( 1995) - "22.1 tys.
z l: MAZDA 626 (1989) - 14 ,7
tys. zl: OPEŁ VECTRA (l99 1J
- 18.8 tys . zł; R ENAULT SAFRANE ( 1993) - 25 Iys. zł;
VOLKSWAGEN POLO ( 1997)
- 26 Iys. zl , VW GOLF ( 1988)12 tys. z ł. VW PASSAT : (1989)
- 18 Iys. z l. ( 1990) - 21 1ys. zł.
~,
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co • gdzie· kiedy

o mojej matce

Diamentowa afera

Egzekutor

wampirów

Czarny Kryminał
Filipa Zylbera,

Komedia sensacyjna.
Były włamywacz
musi założyć

i swoich 17. urodzin
Esleban.

Młody chłopak .zawodoYłQ"

pomaga osobom, które
nie mają odwagi

m,'"

mulldUI policjanta,

by odzyskać "p.

popełnic

samobójstwo.

Kino Śnie.tka (Dębica)

Kino Zorza (Rzeszów)

BRZOZi5W

Całodobowy Telełon

Zaulania - 988
Policyjny Telefon Zaulania - 432-39-85

Adopcyjny Telalon lau1ania -

NOCNE OV2URY APTEK
ul. Bielawsklego
.DĘBICA

NOCNE OV2URY APTEK
ul. Rzeszowska 16
OV2UR SZPITALA
Izba przyjęć (ul. Krakowslla 91 ) - 670·
33·82 (czynna calą dobę)
Straż Miejska - 682-42-34
Pogotowie Energetyczne - 670·40·21 ,
alarmowy - 991
Pogolowie Gazowe - 670-32·51. alarmowy -992
Pogolowie Wodno-Kan. - 670·26-96
Policyjny Telefon Zaufania - 670-20-17
Telełon Zaulanla Poradni SpecJalistycznej ARKA - 681·81 -41 w godz.
18.00·20.00 (oprócz fliedziel i świąt)
Informacja PKP - 94·36
Informacja PKS - 683·39-74
Taxi - 670-31·92
Taxi bagażowe - 670-30·13
KINA
Snieżka - Egzekulor (pol. 1.15)

IWONICZ ZDRÓJ
Pogotowie Energetyczne - 435-08·15
KINA
Wczasowicz - Fuks {pol. 1.15), godz.
16.00, 19.00

432':łO-86

czynny w godz. 14.00-17.00
Taxi·Bus dla niepelnospraWf1ych -43666·98, 436·67-11
Krośnieńskie Centrum Informacji Turystycznej - 436-12·00
Ośrodek Informacji Turystycznej, ul. Pil·
sudskiego 16 - (0- 13) 432·n-07 , ta.::
432·77-07

PRZEWORSK
Pogotowie Energelyczne - 469-66-29
Pogotowie Gazowe - 469·86-46

LE~AJSK
NOCNE OV2URY APTEK
ul. M. Sl<.todowskiej-Curie
KINA
MOK - Cienka czerwona linia (USA
1.1 5), godz. 18.00

1LUBACZ~
NOCNE OY2URY APTEK
ul. Piłsudsk iego 6
Straż Miejska - 632-1 4·68
Pogotowie Energetyczne - 632-11·06

ŁANCU'""'T-NOCNE OY2URY APTEK
ul. 3 Maja 12

MIELEC

NOCNE OV2URY APTEK
ul. Baczyńskiego 7
TELEFONY
Teleton Zaufania - 446-47-14
Pogotowie Energelyczne - 446-30·96
Pogotowie Wodno-Kan. - 446-27-50

NOCNE OV2URY APTEK
ul. Pisarka 14
Informacja PKP - 93·13
Intormacja PKS - 93-1 6
Pogolowie Energelyczne - 991
Pogolowie Gazowe - 992
Pogotowie Wodno· Kan. - 994
KINA
Metalowiec - Wszystko o mojej matce (USA 1.15), godz. 17.00

JAROSŁAW

NISKO

~.

JASŁO

NOCNE OV2URY APTEK
ul. Witosa 2
Informacja PKP - 94-36
Informacja PKS - 621·30·59
Straż Miejslla - 621 -34·23
Pogotowie Gazowe - 621 ·58-61
Pogotowia Pogrzebowe - 621 -21 -48,
621·55-63
Teleton Zaufania - 621 -23·36
Taxi Dworzec PKP - 621-21 -18
liaxl Bagażowe - 621·53·79

KOLBUSZOWA
NOCNE OV2URY APTEK
ul. Piłsudskiego 8

KROSNO
NOCNE OYŻURY APTEK
ul. Paderewskiego 6a

~TeIeblZaufcria-678-69-81

godz.. 17.00-19.00CZ)'M)' codziennie
Taxi Bagażowe-678·n-75
Pomoc Drogowa - 981

LESKO

JANÓW LUBELSKI
NOCNE OV2URY APTEK
ul. Zamojskiego 149

Duszpasterski Tele fon Zaulania 670-58-04 czynny w godz. 19.00·21.00
Punkt Konsultacyjny AIDS, ul. Rze<:zna
20 - 670-60·68 ZON PCK
Telelan Zaufania .Pogotowie Makowe'678-n-67 czynny w godz. 16,00·19.00
Telefon Zaufania Klubu .Alla· 670-40·09

NOCNE OV2URY APTEK
ul. Wolności 8a

PRZEMYŚL
TELEFONY
Inspekcja celna: catodobowy, ogólnokrajowy telelon Inspekcji Celnej - (0·22)
548·05-48
Regionalny InspektoraI Celny - (0·16)
678·38·70
NOCNE OV2URY APTEK
ul. JagiellońSka 6
Intorma$. PKP - 94·36
Inlormacja PKS - 678·54-35
Straż Miejska - 678·55·23
Slraż Graniczna - 675·09-90
Policyjny Telelon Zaufania - 678-1 5-00
Telefon Zautania Bieszczadzkie!lo
Oddzialu Straży Granicznej 0·800-215·555

NOCNE OV2URY APTEK
Rynek 20
Informacja PKP - 94·36
Intormacja PKS - 648·32-75
Telelon Zaufania ,Pogotowie Makowe" 648-77-03
Taxi - 648-50·01

ROPCZYCE
NOCNE DV2URY APTEK
ul. Grunwaldzka 1

RZESZOW
NOCNE OV2URY APTEK
stałe: ul. 3 Maja 16
ul. Broniewskiego 34. Rejtana 51 a
Apteka Leków z Darów FUndacja MNo-we tycie" al. J. Piłsudskiego 8·10, czynna: poniedziałek · pi ątek . godz. 13.00·
17.00, tel. (017) 862·28-46 w. 334
OSTRE DV2URY SZPITALI
(catodobowe)
Oddziały : chirurgia ogólna: ginekologia
I położ nictwo: choroby wewnętrzne : kardiologia: neurologia - Szpital Woje·
wódzki nr 2, ul. Lwowska 60
Oddzlal : chirurgia urazowa i ortopedia
- Szpital Wojewódzki nr l , uJ. Szo~

""

Oddziały : chirurgia ogólna; ginekologia
i poIornictwo: choroby W9Wllętrzne; dziecięcy, chirurgia urazowa I ortopedia Szpital Miejski, uJ. Rycerska - codzienny ostry dyżur dla m. Rzeszo·

••Poradnia Laktacyjna (Szpital Wojewódzki nr 2, ul. Lwowska 60) czynna
całą dobł leI. 862·79-21 wewn. 543 lub
723.
Szkoła Rodzenia (Szpital WoIewódzki nr
2, ul. Lwowska 60) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00·1 9.00,
tel. 862·79·21 wewn. 543
Hospicjum (ul. Ponialowskiego) ctynne
całą dobę - 852·63·52
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogolowie Policji - 997
Informacja PKS - 94-33
Informacja PKP - 94·36, 93· 15
landarmeria Wojskowa - 854·32-13
Służba Dyiurna Wojewody Rzeszow·
skiego - 862-30-32 (po godz. urzędo
wania)
Telefoniczny Aparat Zgłoszeniowy. WydZiał ds. Nar.kotyków KWP - 854-99·33

Terapia Uzależnień - 853·96-40, 852·87·
44 (codziennie w godz. 8.00·20.00)
Telefon Zaufania Komendy Glównej Policji - 0·800·120·226
Telefon Zaurania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 - 853-31·63
{czynny od pn. do pl., w godz. 16.00·
18.00)
Telefon Zaufania - 85341·24 czynny w
go<lz.1 4.30·7.oo
Telefon Zaufania - 862·07·68 w. 320
(doCchorób .W·I AIDS) czynny w godz.
7.00-15.30
Telalon Zaulania Stow .• KaraJ"!' 862-13-14 (do\. narllOmanli) czynny w
godz. 12.00·15.00
LEKARSKIE WllYTY DOMOWE (calodobowe) - 862-76·22, 853-91·56
Porady ambulaloryjne inlernistyczno·
kardiologiczne, (catodobowa), leI. iniormacrjny - 854-64·41
Stowarzyszenie ,Hiob' - porady i pomoc nIepełnosprawnym - 862·82·52
Hormacja TlI)'SlYCZna .Otis' -852-28-99,
853-43-66. oodzieonie zwyjątki&m niedziel,
w godz. 8.00-17.00
EURQ·EXPRESS Biuro Podróż y . ul.
Grunwaldzka 24 (wynajem autobosów l
mikrobusów, przejazdy międzynarodo
we) - 852-64-64, 852-81-28
Rzeszowskie CeJ"!lrum Informacji Turys\ycznej - 852·00·36 czynne w godz.
9.00-16.30
'
CenIrum Intormacli Turyslycznej, ul.
Asnyka 6 - 852·46·12
Międzynarodowe Przewozy AUlokarowe - 853-25·18, 853-82·64
Usługi Pogrzebowe MPGK - 0·601-402991 (czynne całą dObę). 853-53-48
(czynny w godz. 8.00· 16.00 w dni robocze)
Zaklad Usług Pogrzebowych KIR 0·602·181 -31 9, 852·01 -99 (czynny calą
dobę)

Zakład Pogrzebowy, ul. Jesienna 27
- 862-75,01 , 0·601·491·270, 0-601 491 -271
Zaklad Pogrzebowy AETERNITAS 853-51·68.0-601·956·868 (czynny catą

"""I

Radio-Taxi - 919 (usfugi calodobowe)
Super Radio Taxl - 96-22
TAXI BUS (9·osobowy) - 857-44-13.
0·603-133·669
BUS TRANSPORT (przewów osób i towarów) - 854·02·60, 0-602·871-240
AUTOBIS- Prywalna Szkota Naukl Jaz·
dy - 862-73·61, 0·90·254-301
LOR·BUS Ośrodek Szkolenia Kierowców
(wszystkie kategorie). wynajem aUlokaru,
ul. Wyspiańskiego 18 d - 863-13-58,
telJtax 853·m ·69
Taxi Dwoaec PKP - 874-52·46
Plac Farny - 853-26-10
Taksówki bagażowe - 853-47-77
Pomoc drogowa (wszystkie pojazdy PPT
PKS Rzeszów) - 853·65-70. 853·62·61
(całodobowy)

Ogólnopolskie Pogolowie Alarmowe 96·30
Biuro Po średnictwa Pracy SQlIDARNQSC, Rzeszów, ul, Kraszewskiego 2.
tel)fax (0·1 862·28·19; tańcut, pl. Sa-

n

bieskiego 18 telJfax (0-17) 225-32-36
Port lelniczy Rzeszów (polączenie lot·
nlcze ze stolicą ) - (0· 17) 853·27-21.
853-23·31 ,952
MUZEA·WYSTAWY
Muzeum Okręgowe
czynne: Wlor!ll i piątki godz. 10.00·17.00.
środy i czwartki: 10.00-1 5.00, niedziela:
9.00·1 4.00
Wy stawa stała : ~ Kamier'l- brąz - żela
zo" - Arch eologia Polski połudn iowo
wschodniej
Wystawa stala: Galeria D,mbskich
Wy stawa stala : Malarstwo poł skle
XVIII·XX w,
Wystawa czasowa : Świ at dawnych
bglowców
Muzeum Etnograficzne Im. Franciszka Kotuli, Rynek 6 czynne: wtorek czwartek, niedziela w godz. 9.00·14,00,
piątek : 9.00-17.00
Wystawa stala: Stroje ludowe lasowiaków I Rzeszow]aków: Dawna rzeż
ba ludowa
Muzeum Diecezjalne (ul. Zamkowa 4)
czynne od pn. do pl. W godz. 9.00·14.00
Galeria Autorska Tomasz I Marclll Rut
- Grafika, Malarstwo, Kowalstwo ArtystyczJ"!e, holal Budimex (ul. Podwislocze 48), czynna codziennie w godz.
18.00·20.00
Tealr Im. W. Siemaszkowel (ul. Soko·
łaj - Wystawa: Teatr Tadeusza Kanto-ra w totografiach Maurłzlo Buscarino ze
zbiorów Cricotekl z Krallowa; Rysunek
Jerzy Sienkiewicz, Rzetba Paweł Ch~
bek·Odebek
BWA - Wystawa: Artyści Polski połu
dnlowo·wschodnieJ 1950-2000, Dom
Sztuki, ul. Jana III Sobieskiego 18
KINA
Iluzjon (ul. Rejlana) - Między pleklem
a niebem (J"!lem. 1. 15), godz. 17.00
- Nottlng Hill (USA 1.15). godz. 19.00
Mewa (ul. Dąbrowskiego) - Kundun tycie dalajlamy (USA 1.1 5), godz .
17.45
- Klub Filmowy Klakier· Dobennan (fr.
1.18). godz. 20.00
Rej s (ul. Mid<.iewicza 11 ) - NotUng Hill
(USA 1.15), godz. 17.00
- Woj&Czek (pol. 1.1 5), godz. 20.50
- Wszystko o mojej matce (USA 1. 15),
godz. 19.10
WOK (ul. OIIrzei) - Nawiedzony (USA
1.1 5), godz.16.00, 18.00, 20.00
Zorza (ul. 3 Maja) - Inspektor Gadżet
(USA b.o.), godz. 10.00, 16.00
- Pan Tadeusz {pol. 1.1 2}, godz. 17.30
- Olamentowa afera (USA 1.1 5). godz.
11 .30, 13.30,20.15

SANDOMIERZ
NOCNE OV2URY APTEK
ul. Dobklewicza 12
MUZEA-WYSTAWY
ZAMEK
Wystawy stale: Kuchnia królewska zbiór sreber j cyny europejskiej XVI·XIX

w.
- Gabinel numlzmałyClllY , monety polskie od XI do XX wieku

- .... K
R

.".
Q

aRaK

0IJJAlIJ
OOKUEJlTA

radioleliwa

919 cZ.~A

UKF 104.7 FM

BEZP!ATNY

FA N

RADIO

Jasio, Krosno - 66,50
R7.esZÓW - 98.40

- Historia wzgórza zamkowego w Ikonogralll
- Ekspozycja etnograliczna
- Ekspozycja archeotoglczna (czynne w godz. otwarcia)
RATUSZ
Wystawa stala: Ozleje Sandomierza,
zbiory z zakresu: rzemiosla aflyslycznego, malarstwa, numizmalyki, dyplo·
matyki
MUZEUM LITERATURY
Wy stawa slala: Jazdy do Sandomierza, ekspozycja pośw ięcona Jarosła·
wowi Iwaszkiewiczowi

SANOK
NOCNE DV2URY APTEK
ul. Traugul1a 9
Pogotowie Energelyczne - 463-69·31
GOPR - 463·22·04
Centrum Inłormacj i Turystycznej 370-00, godz. 8.30-16.00

SĘDZISZÓW
MAŁOPOLSKI

NOCNE OV2URY APTEK
ul. Jana Pawia 11 34

STALOWA WOLA
NOCNE OV2URY APTEK
ul. Jana Pawia II 2c
KINA
Ballada - Wllość po zmierzchu (USA
1.1 5), godz. 18.00
- Łowcy wampirów (US A 1.15), godz.
20.00
Wrzos - Matrix (USA 1.1 5), godz. 17.30,

20.00

STAsZÓW
NOCNE OV2URY APTEK
ul. Jana Pawia 1110

STRZV%ÓW
NOCNE DV2URY APTEK
ul. Słowackiego 10
Punkt Konsu~acyjllO- lnformacyjny - 2763-800 w godz. 18.00·20.00 (w l. środę
miesiąca w godz. 19.00-21.00)

TARNOBRZEG
NOCNE OY2URY APTEK
ul. Oekutowsldego l
Pogolowia Drogowe - 822·30-34 I 822·
37-01
Informacja PKS - 822-1 4-35
Pogolowie Cieplownl- 822·1 4-90
Pogotowie Wodociągowe - 994
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 991
Informacja o zapobieganiu AIDS - 958
KINA
Wisła - TarzaJ"! (USA b.o.)), godz_17.15
- Oczy szeroko zamknięte (US A1.18),
godz. 19.00

16

NOWINY
og ł oszenia

SPRZEDAŻ

_.ue,.

"--,..BIT

AtITOłlATY

.,-

"'.222.

O IWD.U I _ I_ CIf

<!~

lip iOłc:ioWa 1IpRediwII, 0-&01-

9434
1112-42-41

eEAtW!OYNY. (Oom 7~JO.75,
CEGŁA

peN, dru'awka · trilnsport (0-17)
T7'C-91-6!1.

AUTO-MOTO
SPRZEDAŻ

.,-

11 !I T.AUTOSZVeY" t szybMdachy. (o-17}

86J.63.«. Sprzooat· moolat. Rze ". SkY.

opab.rły . D-60oł{l9D-556.

OlEJ

126P FL (1 993). (o-17) 74S.»75.

RECORT

AUlOl(RE DVT · (1).17) 852-47-48.

.,-

226-24·97.

blsla 3 (Banll'l6wka).

126P eI!I (1997) . (O. l 7) 14S.»75.

IX)

W)'lliIItI

węgla

-

drzewnago. o-9(ł.

<III'~"

326-155.

.,-

ROTTWEILERY - szczeniaki. asS.ss.l \

LOKALE

AUTORZECZOlNAWCA tMe!;f. ~
leI:hr'IIana. certyIikaIy ~ ~ . O.

-, ,...

602..J71{1I:l.

, ARBA". 8SJ.3s.56·kupno. spnllCal, .".,.,.

CAlIBRA 2.1) • IłU. 93,

k-"on

...
...

l).fJO&.

434-148

ESCOflT '''' 94IIIS. granal·mellllilt. ()..fi06.
4301·1C8

FIAT 12$p (I99I ) - sorzadIm klb lItI'IIenof za

f'oIcJn.a (l989· 1991). Taoeu.z
CI1mIehIt 236. (I). 17} 229-61-1 8.

f~.

FlAT Ctoma, dIISeI. ().60 1-8 1S.~.

._,

SYHO't'I( ZPl.l(f'OłIIOIII1-· !Ipf'ZłdI budyn-

II un:t)TI- Rl)'ii'i •Neiid· p;yt; NiiITi'(. O)-

USŁUGI

dziennie. atrakcyjne ceny .WAGABUNDĄ',
Przemyśl: 675-08-2ł, Jaroslaw: 62HZ-n .
l<DtJuszDwa: 227·18-90. L~
~
bfQów: 632-39-19. Rzeszów: ~

H.

.-

-

(1).11) 853-J8.63 • fWł*i. ~ lIIIIWrucle:
8 Młn:a 5.
.,~

...

-

DO ~ Ickał lIrdowy 40 m • QWItrurn

Krosna. Tlił. 0.602·137·291.

DO "..".... ~ lub warsztal • Rze·
łZOw,

852·16-34. 852-61~.

ATRAKCYJNE -1Y-1fttMcłI. odetrvdl,llnle, odoow •• W .tyemlu PROMOCJA
2000 - duli Vlitbl PtnIjonIIy EDENłlłJ
LEWlCZ: wMielnie (G-94) :1,...,7-35, w PIw-

SPAWACZ z UprIlWflienIaml. gazowe. elek·

tryczne RIE. C02 - B2.
11-20.

(G-'8) 411·58-961 G-601-221~.

co lob dolo!ca . ~ Lańcut. Rxeslów,

niemi! (0-18) 44&-42-61 , ~1..4Q, wKryniq'

24 lala - wyższe wykmałl;ęnle. znajomość

Naprawa !elłwizorów.

pława 1;'fWiInego.1'iafdowego. telne9O. biegle
all9ielslli. rosyjski, prawI) jazdy. o.eoo..56S.

. OMEGA ". do ~18 kamfonowv lokal
bIJrowy. - Gr~. RleslÓW. Ast!'fka 10.

ul . Krakowsl<l32. tel. [0.16) 621·n'23 .

852·55-54.

-

POSZUKUJĘ
fIIOdzięll\ę,

mieslkenia dO ~. sa·
bIoIc. KI'IlSIlO. 1).601 <'9&434.

PRZYJMĘ

na rheszkanie parą z rmtyrn dzlaelIiern - w umian la prowadl 81llll domu . Rz ..
u6w. 86:H)i.29. Pll godl. 21 .00.

po
SeAT Cordoba Vario, 1.6 (1998).

.'OOM'

Teł. 0«)2.

=599.

-.
I
.'-

ANnNY. TV .Wilłi'. Cyfra!, 871·J8.66, o601-146-662.

I-

AUTOALARMY. bIIlkatly.

cenlJaInłI

._,
zamki.

Hi-R · ARGUS. (t' iIi. AdIm Wiocek.
~2J4.8514n
~

--

BIURO RacNlnkowe .COMBO" -853-5\.74.
BIURO Rachunkowe JAARKA' - 853-37.7'0.

.,-

ABSOlWENT1tA LH. $I1.ItIer\Ib. I fOlW peOa'
oogiIi (lIIIX:ZrIe) • obs/Ugł ~ kasy fi·
skMIaj. praId)U - handeI. fI).11) 852-$).88.

.,.,.

ABSOLWENT1<A licelqalu UMCS. po lnInie
ksi\lQOwyrn .SymIcJrua" - ~

rr\3llSllWO·

SPRZEDAŻ

e53-SS-IO .AS"; sptleda.t. wyoajIIm. bo\IaIa

CZYSZCZENIE 'łII')1dadzin.1I83-1S.96.

~"
uHCUT · kornb1owe~. 58 mkw.
3 poIąe. ,Cemurn'. 22S>~1 .

FOTOGRAfOWANIE ·865-78-51.

AUTO-MOTO
KUPNO

MIESZKANIE (54) ' Rzeszów. 8ó:).1().64.

NAPRAWA · teIewiZoIów.1I6J. I&.Sl.

• OMEGA" .~: 35 - tiarIasiewic:la J6
• Ayurska.ClkttiiegIl, 40 - K!ÓłiI ~.
C8 . Pq;IieIus.lki, 55 ·lańcuI. sa· O!rned(ie.
gil. 66 - !Wrpiowska. 85 • Starzyńskiego. 87 .

PANELE · 0«l1.J61-435 .

11 H l (0.15) 846-39-91, 0.602·187·506 · sa-

- " . . " , . . . . ..
1

WIł.owy\B. 56·

~27.

Zatzemie. Rzeszów. Asnyka

10. 852·55-50.

11 III Aula uOszclOl'lf.1IkIln::Idc'Wan • kUJlit. D-

LOKALE
KUPNO

604·228,214

"'Jlle
11 111 Ka1de powypacIko\o'e. $IIonxkIWaroe· ~~.
~. ().601-64&.274.

"'JlIt,

.,-

.,-

NiIrtuchomoK:i. 852-1 1·33.

"'<031'

.,-

PlYTXI, panele. malllwanit. (o- IS) 847·17gg.

SPRZĄTANIE ·

.),00'. 853-70-48.

.'-

TAPm na\rYP.owe. mon1af: pIyl gipso-

".".

KUPNO

.,.,--

,.ATOl" . 1o:ażd.1 iIo6ć~. Rzeszów, "
PodIurp.1cka 15 ..·.leI. 852-36-30.

NIERUCHOMOŚCI

EUROPALET't' . 1IŻy'Wh. (0.41) :J66.42.\17, D-

SPRZEDAŻ

601·942·232.
K UPIĘ

IryzydfbOwe.leI. ().60.1·258·'40.

KUPIĘ Siół do blIarda. (0.17) 222-6Q.07.

, POUl· - makulatulll. l'IcIm, kaS8CJ8 PIlIlI"

d6w Rzaszów, ul. ClepIownicza 8 ,a' Tel.
a53-47-43. 85.3·42·~,

INFORMACJA

.,-,
.,.,-

DOM drawnieny . WICIIICZÓW". 85NI:2-3'.

KIOSK ~jąey z lokaUaqą' wyposaie '
JlIłnl. RzłlSlów.

862·&01-19.

EKONOMISTA

z....yższvrn

wyksl1llteniern ·

podejmie praą. Niekor.iecznie w zawodzie.
Grupa ntepe!nosprawnośd. Tel. (D-17) :n6-

.,-

5<>22.

NIERUCHOMOśt . 30 arow. przy drodZe Rze·
szów· KrQsno: magazyny 350 m • biuro (tu.
lelełon. ~Ul... ), Tel. ()..604·525-655.

~"

likowana opiekunka t ki.udem <Ioświac:tcze
rJem. Baozów. lei. ().604·~7·1 Sl.

......"

-

VlDEOFIUI · 86Ni2..J7.

..la'l

fuUUE .,M:EOlUM" . ~, OCIeplane
drzwI.lOIeły • 857-6.1-68. Nal1InIIj!
!iLUZJE ,NeslOr",
226-60-81 .

&ILUZJE · lar'lan. 226.fJ0.el .

.,-

-,

2ALUlJE, role!)'· prl:ldueenl. ~, 862·
84.00: JarOOaw. 621-42037.

21 4-388.
~,.

RÓŻNE
AMERYKANSKI ~ Tel. 0«)4·301·5011.

<III'"''

.'-

PERFUMY.06o.S1 O-24·83.

ATflAKCYJNA praca w Mielcu. Pelny elal,
WI&k!ID 1111 30. larobkl 1.390 li. Tel5S3-n·
81 do 85. _ _ 50. do godl. 15.00

.,.,-

DZlEWClYNY dl) promocji. KrosrKl. (0. 13)

ELfTE ModIIlOIlk - r.aIlÓIlołorror:IeIek. !oIornodł!łI.

(0- 12) '13-60.36.

FIRMA

EIiIOSłMC4I

.,-

-

NAUKA

_.1

U ! KOMPUTEROWE kursy • JNFOX". 852-3608 . PiJwdskiego SI (pokój 215). RobImy 10

Surocllów zalrudl'll: ~

neo;JO ~, przedslawicieli hirdIlwydt

.-

.,-

~ hIo dowegIl t SII'liXłcDlh\ na
~JarosIIIw·PrumyiI. T".{o- I7)~I-

93, w godL 11.00 do 15.00 .

.,.,-

IIECHANIK • kietowca kal. BC, ~ sarTIO-

RRMA bn:IUrska . zaIrudni; ().$)I·:z54·149.

~ . poszuIwje lWICY
okcIit:e). Tel, ().łi06.280-515.

HURTOWNIA ~ od zaraz • wyUie za-

cnód

(Rzeszów,

MĘiClYZNA. 1at 31 . podtjmIe prllCf ~ MI

.,-

CICWywClą M łIrlIIIie PrzemyślA. Swb. 37·11 4

Wadawice 010.

MGR ni. ~iywnośei. ~er. Pll'
wo ialdy. ~ prą (1'IiIłIllIwc:Zn "" zawodzie), Te!. (I). I 7) a56-5().6J •

.,-

asystentka· selu81ar1Q1 (kurs). Jred·
nie łkonomiczne , kompuler · poda;nie prą
MŁODA.

.,-

w ~owie lsekretariat. ~ taktu·
lO!""aIIIt): 856-44-66.

.,-

MlOOY - śrec!nIe. ucztiwy, ~. prl·

wo iBzItt .B" . podepnie stalą prą. Tel. (0.11)
852·2HI.

-

ANGIELSKI · ~rępelyCjł, lłIimac.zenla. Tel.
0.9().363.2:!8 .

• ...oXlO

rVemieclU. !ratlC\lskl. hiszpailslU.
ros)'\Ski, Kursy jQzykowa; róme poziIlrrr,'. rlI$I!ie
ceoy. PoiIIICIrika Rzeszowslla. Podkarpacka
ANG1ELSK~

.,-

1 a, lei. 86s.1:Hl4, 854·12·BO.lap!syod port·
8.00 • t 7.00 , ~ rok.

piątku,

wioski. Zapi5y. kursy.
.LJNGUA· Szl\oIa Jtl)1l6w Clbc:)d1. Rzeszów,
Bemardyńska ' . (0.17) 85.).21 -61.
AHGIELSK~ ~

robId. TIł. jI).I7) 853-S2·n .

.-

-.-.,-

HURTOWNIA ~ przlłldslawk:ieli hardI>
wych z samoellodem. z Pnem,ila i oIo:oIit.

.71>OU7.

....

1I0NTa dkIgcIpisów (w domu). ().łI04-529MONTit dIugJpisów. ().604·529-568.

PILNIE. Sk!adanit ~ w domu zatli..
ruje (!ySllybulOf. o-eo..4n·894.

8UKJECIARSTWO • !Ms lAdadanIII buki!t.
!ÓW. wiązanek. !Inlików. ~. rołIn
n)'Ch dekoracji. Rzeszów, Ul. Kopemika 1NOT, tel w rpIz. 12.00 do 15.00: to-I 7l

862·13-91 UJ po lU): PI, ' 9-1 3 11162-15-

67.
MA ~MATYKA. 1ilyka. 86J.02-99.

..,.o,,.

ZDROWIE
ODCHUDZAMY~.

856-13-40.

.,-

BUDOWNICTWO
GlAZURA. lerallota. gIadzie gipsowe. (D-17)
745-26'05, wieezDfllrn.

.,~

rłmonlOwo- btldowlana.
Niemcy. W)1łlo. MleIte09. Ol . 2000. 56S.J5.
33.

PRACA Ilzyezn e

""'I!onnac:h

PRACA ni
wier1nI;zya1 . 15 en
~ ' \ 5 dni odpx;zynIru. Batdzodotlra w,.
nagrodl_ . TIł. (0.22) 646-4().(l5 .

RUSZTOWANIA · G-604-569-26.l.
.."

...,

RYNNY PCV (na domy, buc!ynIU gospIldarele.
~1. ra-yPCV. 1o:.szIatkj~.ired
wodociągow. ~, poleca producent,l.ema(. Rzeszów. ~ 16, hIl.

nica 160, rurt

(o.17) 86,l.2S-65.

MŁODY. 28-1vIni · ~ lUd.. B.1uIrykarz
• ~ 1ap1Cef. 5p!ZecIa'M:a. (n'I8joIro6ć

\11$ ~). Rzeslów. 851-3&00.
MŁOO'1.

kat.

.,-

-.,-

ruepWy. nie karaI'Iy. prawo f8Z!tt.

e. ~). PQ. (91).24·9s-13.

MŁODY. prawo~

-

PRYWATNA Iirma ogtasu nłIbóf pIlIIXlWf1i.
kOw Konl8kl ~ ().E04-1 12-364 •

$ . ~opera

lori 'II'ÓZkÓW pCJd~ . ~ pra~ nil W alrMlyqr. (0.17) 863-łs.D9.

-

!ALUZJE, role!)" .LfSTEK'. 853-59·23

....,.,

FIRMA HancIowa Zllrudri dOtMadczonegJ

ootpIIInIe cnwt, 1OIe!)'.

tJlLUZJE · .MYSZKA'. 862·2Hrl,

.,-

BEZOPERACYJNE leczenie kamicy tólclo·
waj. nelkowtj. prosta!)'. IlemofoiOów· 0.601·

AGENCJA UCfICi ZlI'IkIiWrof M ~
l'I\alt 2.000. H02-39S·O(II .

(0.1 6) 621-&34. 621-83-49.

wyctI, llpachlowanie. l'I'IIIIlwaM.{o-ln

VłOEOF1I.MOWAHlE · 85609245.
~CZOZNAWCA ~. (o.l7)8S2-

,...

ZAOPIEKUJĘ sifdziedYem. MIoda. ~w"

43S.36.os.

MGR tiJgi polskiej (ab9ołwenIka 1999) • po.
dejmIe prą. ~iej w SUoIt L<tI w lito
bIioIece. (O- 17) 863-45-09.

.,.oi'lt

.A. ARENDA' ~ Biuro HitnIdmdd. ~ 33a.IeIJlu 852·28.AGAr ,

• ().6Q4-1(l6.966.

ROLm z~b'lnII · .MySZJ<A'. 853-63-47.

NIERUCHOMOŚCI
76.

podejmie pilIC'. (O. I 7) 225-40·27.

,-,

PRZEPROWAOZXI · 856-4J.&6. 0.601-43$525.

,KRAMM'. He1mar\sk;19 • ~ f!iIIsZ.
UnIa. domy do spm1daiy. 852-41031 .

.,-

KOPARKot.ADOWARKĄ

MEDYCYNA
BADANIE wIoSÓW • 0-601·214·388.

cnocy. obi&k!v). 0.602·361·543 .

CZYSZCZENIE dyw. . . . a57-41..fJS.

.,- _,

nów. 862·32-95.

Pf80II "" ksIęgIlwośd. D-602~7.

CYKUNOWANIE. u~· 854·22·82.

CZYSZCZENIE rttw.-ófl·1\56-IU8.

12 (B.OO - 16.00)

..'~1II

24 lata. średni!! 1eI;In;UoIJ, ~. prl'
wo rawy.8'. ~ pracę w Rzes_.
Tel. {o.m 852·2"71.

CYKUNOWAN1E, układanle • VAT. B57·51·

.,.,.
.,.,-.,-

.,-

WlOCHY · wy,al'ti. T4II. o-5OS-I21-651 , od
9.00 do 16.00.

! Inlemista· Wrr(ry cIomowe. ().603·231-699 .

prilCf od l 112000.

I FIRMA Hardowa· tatrucIri lS~. od Z&raz. Wilk do 35111. (0.17) 8S2..1S-10.

BLACHAAZ ~ z4 'lmNipl'akly

CYKUHOWANIE. uklłdlrul ' 86S-79-05.

SS2.a4-50 kJb ~S20-335.

DAM PRACĘ

n:; ::::;".

ką

52.

cuniowyl;h . ~eniI 1fIłM1kowe.
.Jeieli posiadasz litWI:it PUNiJ MI ctocesz
l~ rrtNI'f zawód -lIICIlwor\. rtl. (0-17)

ZA TRUDNIĘ w KtośrIMI. (()" 3) 43&81..-a.

SZUKAM pracy. BCE. lII'Ól!Ii 'IridIowe. palaa

,~.

I

ST1J HesIia fnsur3roc::III Pned$t.,AcieIsłwo w
Rzeszowie· wrudri łI9Il'11ÓW ubelple-

~,.

.,-

CYKLINOWANIE · 221·96-34.

3 s oznia 2000 r.

BIELACTWO.IlIsu:zyc:a· ().601·214-388.

CZYSZCZENIE 1t(wan6w • 863-1 2-65.

LOKALE

STAR · 742. 1ZOIIrrna. r. prl:ld. 1997. PQkInel
TructI, r. prOC!. 11111S. (o.17)~26. 852-u.

,c, UOT. (Oo l7) m·

71l5.

<1111<0111

oollcjl 1993, prl)'Czepa AUTOSAN · Zastaw
11 lon, fOlI PI'O<MCjI l994. DIHARO. JarosIaw.

2<00j •

·1

POSZUKUJĘ

853-93-54 - napr,WII pI«)1(ów lazlerlko-

• ,oa:ol

liodIawt z naa~, r,* pro-

$fIIZiowsKm). "'"

_.

'20-002.

PRACA

FOflO MDnc!eo (I 998). 0«11·81 ...55.
KAMAZ clw*

PRAWNI!( (po egzatfQe

Ltt_ (D- I 7) 226-0().74.

.,.,.

86~S-72 ·

•.-

POSlUKWĘ illity ~III - mota być
p!06IIf 1Z'j'CiI. Rzesz:6w, 8S1-~7, po 15,00.

loIetnI SIai ~. wsz.:łlsln:lrny. tIyspozyqjny. ~ wiek. TtI. (0-11) 862-&8-88 (20.00 •

O9O«1·m. lkarlit.

AUTOALARMY · 1162-40-48.

DO ~ biuro ( l reIeIonęm) przy ul.
Zan'Mwej9 W RzeslOWle. (1).17) 8S2·2:}.

TURYSTYKA

kl poIołont w KnMnIt l pralllKDlllam l1li
k&łdy lOduj dzlllllnokI, l'" (c..13' .....11.

KOMP\1tEl'IY . - ·1aniG, FnIIiI .AT...•• 657·
"." .
KOPARKA KM·251 (włOka), IIlOSl Zła. (1).11)

niedzi ałek

rek l amy

PODEJMĘ

.,-

P!<IC' 1'11\0 klłf0WC8 BCE. WÓl:.1

wdlowe l1b rtlII- j1III; rotIoriI ~ (41
L). (D-I7) mro.74.

Uwaga

ROOlJNA ~ 1Nł1Ij. 1IOŚWIICICZOnIj pItnl (ponad 30 lal) do opieI(I nad Olietmi ł proWIdz_dom/. ~eo". dlJnekzp81")'1'11 ~ "" Warszawie Uwaga! S/;t.
la prace na 2 'YI/O(We w 1TIIesącu. Kcr1taIa: (O22) 1I64-n-27.

601-920-819.

.,.'-

SKlAOANIE d\I.ogopI5ÓW. 0«/'~785.

BIZNES
NIEMCY. A",,1Ma. SzwilfC<lllll. PoIslIa' odzysIuwanie ~ obsluga PfilWnl. laSlęostocI procesowe. AOOLER NKASSO.IlłJ

fu (o-71) 301 1·75-47, ~206.

.,-

TEKTlJRA 2- i 3-wars~ opaIIowanill. /laoruk. ~ . linio Producent. t.!aIoclof.
$kil ~ Teb.Iry. J9.4OO Newa ~ lIł.

11111 {0.1 5) 84&.42·31.

-

Ogłoszeniodawcy!

Uprl.cj mie infolTIlUjcmy wszystkich naszych P.T. Ogłoszcnioda wców (osoby fi zyczne). ii. dane osobowe u dos tępnione nam prf.cz nich, w związku l.e skład aniem zamówicn
na pub li kacj~ reklam i og łoszcń s ą przctwarf.ane prl.cz .. R 4PrcSS" Sp. z 0 .0 . • ul . Uni i Lubelskiej 3.35 40 16 Rzeszów (\Vydawc~ Gazety Codziennej "Nowiny") wyląc-znie w ce·
lu wys tuwie n~ rak tur, rachunków lub spra wozdawczości fin ansowej . Dane fe nic s ą udos tęp nian e osobom trf.ccim i objcte są z naszej strony szczególną ochroną . Zmiana celu
prletwarl.ani.1 danyc h, w tym przetwarzanie ich w ce lach marke tingowych moie dotyczyć wyłącznic osób, które wyrażą na to zgodę , Osoby. które udostępniły nam swoje da·
ne osobowe mają prawo do ich wg l ądu oraz ich poprawiania.

nR-pn's" Sp. z: • .0.

poniedziałek,

NOWINY

3 stycznia 2000 r.

ogłoszenia

17
,

reklamy

Zarz.qd Dróg Powiatowych w Rzesz.owie
ul. Sikorskiego 49 C. tel. 229./5.24,jax 229-25-95
OGŁASZA

PRZETAl\G NIEOGRANICZONY
na wykonanie
robót remonto~ych i awaryjnych
na drogach będących w utrzymaniu Zarządu

Tenni n real iUlCji robót - prIx'!. caly rok 2000 do dnia 3 1.0] .200 I r .
Pr...etarg zostanie pncprowadwny 1. 7.HSIQSOwanicm prefereocji krajowych.
Specy fikację iSlotnyc h waru nków zamówienia (w ce nie 20 1(1) mOlnIl
odebrać w siedzibie 7..aJT\awiająccgO. pokój nr 19 Iub;,..a 7..aliC"LCnicm (lOC"llowym .
Uprawn io ny do ko ntaktów'!. oferentami jest p.Marek S rcbniak - Zarląd
Dróg Powiato wych w RZcs7.owie, ul . Sikorskiego 49 C. pokój nr 19,od
poniedzialku do piątku , w godz. od g.OO do 14.00, tel . 229- 15 -24.
Ofeny na leży składać w sicd7Jbie 7..:lm:lw i aj~eg(). pokój nr 19.
Tennin składania ofen upływ:1 dnia 1.02.2000 r.. godz. 10.00.
Otwarcieofert nastąpi dnia 1.02.2000 r .. o godz. 10.30. w siedzibie zamawiaj ącego, pokój nr 4.
Po~tępowanje nie 7.Oslalo poprlcd7.0ne wstępną kwalifikacją .
W pl7.clarg u mogą wzi ąć ud '!.ia l o ferenci ni c wykluczeni na podstaw ie
art. 19 i spc ln iający warunk i 7.awarte wart . 22, ust. 2 Ustawy o 7..amÓwieniach publicznych 01"31. spclniający wymogi dodalko we okrcllone w
sp:.'Cyfik acji istotnych warunków u mówienia.
k-3I!Il"09

A British - Polish company
is Iooking lor a

n.oo do Il.OO

TRAINING EXECUTIVE
To develop and deliver trainings
in Mielec region

Requlrement,;
Ability to oommunicata iI1 Eng!ish
Experienoe in management, quality
Ol" Iraining . oomputer $jlls.

For rurtner detalI s piel. cali:
(017) 188-78-06, 788-76-23

..

Wyprzedzisz czaS.

...,..,...,11Mc>1

Do
;.szcn ~ <USIl,
ale motes! "fil owe WOik luz' tnz..
NDwy SM ea_ to~ w klDn!gDWllfm.
~~.IiI_doml'lOMll ""

Nowy Seal ConSoot..
StarKlilrd nowI!! genencji.

Radot ....eld~....." ~.,,,_

............... om, .iW... ' _ n r cenhlny
umoI'..1IIoU')clne ..yq.,,,,,,,,,,.... mocnienIa bacz ...
podu$zIIi ~ ...

SE AT

w,.ptz.al: ,..qe aał'j

------======"--~:=-:=_::_ł
RZESZÓW, ul. Reymonta 3. tel. (017)852 36 37

Exter Sp. Z 0.0.

JASŁO,

ul. 3-g0 Maja 36, tel. (013) 44 67 365
SANOK. ul. Krakowska 190. lei. (013)'" 30 116

już W

RZESZOWIE

NA KAŻDĄ KIESZEŃ
DOSTAWCZE: od 36 990 ' (GAZela)
TERENOWE: od 29 600' (Lada N/VA)
OSOBOWE:
od 22 990 (Samara)
od 29 990 (Lada 110)

SKUI'UJJo:MY:
• 1.1"", stalowy 0.1 7 • 0.24 dIl<;g
• lIom metali l olomwych 1 fi,) • HK! złA,

.... ~1

"

makulalul\'O.o~ 1.1/1;&
IkumuhwxyO.20zlIlg
l!
JW<lI"lY""" 'ZlUCl.ll<: 0,15 zllkg
sth.IClk( iIl'klaną 0.1)4 llltg
37-450 SlaloM WCtta, ul. PmImystPwło

•
•
•
•

1i,~. HandloM! 5, !et (O-15) 842Q.81,
1U2-75-16, MłAlu (r}-1S)lU4-48-8f.

GRZEWCZYCH

Istnieje możliw~ć cilfCia
papieru zakupionego u mul

I'r/\II1I1II\I1I\ 111'*'11, dllll,d.U1
m,I:.!.LII ilU" \ l

h .. 'mI III"

Il'I dJ·]"" , s,,:!··U·]1J

od

JXlniodt iałltu

ZAPRASZAMY
do pilttku , w godz. 7.15

HANDLOPEX

Autoryzowany Dealer Lada Polska
35-328 Rzeszów, ul. Paderewskiego 30
lel.lfax (0-17) 852-61-72 , le i. (0-17) 852-65-54 wewn. 32

łmninowe:

uw.""

• _1I06t Ińfty c»tyczy I rzeczy i nie mot. PRełllOCZ)'Ć 400 D
.,. ofIMde mu.! byt podaNI cena sp~ed..... nej ~
• opli , . mołe przHroc:zyt 10 $!Ów

SPRZElWA (do 10 116w):

do 15,50%
roczne o zmiennym opnx:mtuwaniu

dol4,5C)%
rocme o stałym oprocentowaniu

ProJtMXja Milenijna:
c..."

Adres:

do 15,00%
o::il.t.)1§m(i)'~'ID(I1Jlyt~'l!llrllJ
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telewizyjne

7

TVP 1

TVP 2

6.00 Kawa czy herbata?

7.40 "Kocham tylko ciebie"
- serial prod. USA
8.05 Giełda
8.15 Krakowskie Przedmieśc~27

8.30 Wiadomoścl
8.45 Rekslo - 111m 8nlm.
prod. pol.
9.15 Mama I ja -pt. dla dzieci
9.30 Domowe przedszkole
- pr. dla dzieci
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 MMllagros serial
10.50 Rodzina prawie doskonala - pI". pubUe.
11.10 "Niewidzialne gołym
okiem ~ -fllmdok pnxI.
angielskiej
11.40 Giełda pracy, glelda

POLSAT

7.30 DzIennik kratowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny

8.30 "Zlotopolscy" - serial
prod. pol.
9.00 . C:tl!fej pancerni I pies"
- serial prod. pot

10.05

Tęgie kłopoty - tycie
na wadze - senat obycz.
ptod. szwedz.

12.05 FamIliada - wydanie
specjalne
12.35 ArXa Noego - magazyn

(poWI.)

H

-

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 SzaleW za tobą - serial
kom. prod. USA
7.30 Polityczne graffitl- pr.
publIc.
7.35 "Jumanjl" - serial .nlm.
8.00 "Czarodzłejka z księży
ca" -serl.1
8.30 "MI.steczko Evenlng
Sh8de" - serial obycz.
prod. USA
9.00 "karolina w mieścle" 
serial kom. prod. USA
9.30 "P.loma" - telenowela
10.30 "luz Marla" - lelenoweI. prod. peruw.
11.30 . Powrót supermana" serial przyg. prod. USA
12.30 kU na całość - show

RTL 7

TV AZESZOW

6.10 . Perła " -telenowela
6.55 "Sunset Beach" - serial
obycz.
7.40 "Beach Patrol" - serial
oby".
8.25 "SIódme niebo" - senal
fam. ptod. USA
9.10 "Cztery wesela I pogrzeb" - kom. obycz.
prod. błyt.
11.10 "Sunset Beach" - serialobycz.
11.55 "Trzy razy Zofia" - te-

ten......

12.40 Teieshopplng

6.40 Pod nap!tclem laik show
7.15 "Trzy male duszki"
- serial anlm. dla
dzieci

7 AS "Przygody

Anl~

_,

ków" -serial an/m.
dla dzieci
8.10 . Walter Melon" serial anlm. dla
8.35 "I.aboratorft.m Dexlera" - serial dla

_,

9.00 "Kamila" - serial
9.50 "Marla de NadJe" telenowela
10.40 "Anna" - serial
11.30 Tełesklep
12.00 . Crlsllna" - serial
12.55 Ibl sekcja - talk·

DAMI

7.00 " Księiniczka Szeherezada" franc. serial animowany
7.35 .NIebeZPIeCZna zatoka" - serial

....

8.00 Aktualności
8.10 Sportowa dwudziestka
8.30 Mieszkać lepiej - pr. poradnikowy
8.45 To jest temat- reportat
9.00 "Niezapomniany" - wenezueł.
ski serial obycza}owy
10.00 Telezakupy
10.30,;z wlalrem I pod wiatr" - serial
lab.
11.15 Tełewlzyjna E~ia Multimedialna
11.30 Chochlikowe psoty, czyli zmagania z ortografią
11.50 Z lamusa techniki
12.10 RozumJet sztuk, - felieton
12.30 Drynda - program dla dzieci

8.30 "Ostatnia fala " dramat
10.00 Program dnia
10.15 Wydarzenia roku
11.00 Na"...,.."..h!yc~

11.15 RItt - pr. muzycz·

ny
11.30 Czy wiesz. ••
11.45 Rłff
12.00 "Słynni rewolwerowcy" - film bi0graficzny
12.45 Przełście

show

szans - magazyn
12.00 WIadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty -

świat,

lu·

dzle,_-pr. ...
dakcll Roi,,",
12.30 Rolnictwo na świecie :
Francja
12.45 PIeł'ws.zy krzyk - serial
dok· lpowt·)

13

17

13.15 Bylem tolnlerzem wermachtu - pr. eduk.
13.30 Studio sport: Turniej
Czlerech Skoczni Innsbruck
15.00 Wiadomości
15.10 Sludlo sport - Tumie!
kwalifikacyjny siatkarzy
- Igrzyska Olimpijskie
Sydney

17.00 Teleexpress
17.25 . Klan" - serial
17.50 GoŚĆ Jedynki
18.00 "Moda na sukces" - serial
18.25 Gliny - magazyn poll.
cyjny
18.40 Auto·mlx - magazyn
motoryzacyjny
19.00 Wieczorynka: Zwierzaki- cLKłakl

13.10 Kto mnie tak glaska...
Szwagierkolaska - pr.
rozryw. (poWI.)
14.00 Teatr dla dziecI: Dziadek do orzechów
14.40 OJczyzna - polszczyzna
- gaw,da prof. Jana
Miodka
14.55 .,W labiryncie" - serial
15.30 Krzytówka szczłśc la leleturnleJ
16.00 Panorama
16.10 "Ich pięcioro" - serial
prod. USA

17.00 Maleojczyzny: Oomda·
leko - film dok.
17.30 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Znaki zodiaku- teletur·
niej
19.20 Dwójkomania
19.30 Dlaczego lo my - pr. dla
dzieci

13.30 Macie, co chcecie - pr.
roz.
14.00 Milość od pierwszego
wejrzenia - pr. rozryw·
kowy
14.30 TwÓJ lelulrZ - mag. medyczny
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 "Pro)ekl Geeker" (1) serial anim. prod. USA
15.30 Informacje
15.55 "Powrót Supermana"serial przyg. prod. USA
16.45 . AJvaro" - teienowela
prod. b<Uy1.

13.15 "Perta" - telenowela
14.00 KataUna I Sebastian -

17.45 "luz Marla" - teleno-

17.10 "MANTlS" - serial s.t.
prod. USA
18.00 "Sunset Beach" - serialobycz.
18.50 7 minut
19.00 Zoom - magazyn sensacji
19.30 "Moje drugie Ja"- senal
5.1.

••a
18.40 Superexpress TV
18.55 Informacje
19.05 "Paloma" - telenowela

tełenowela

14.50 OdJazdowe kreskówki
15.50 "Czy boisz się: ciemności " - serial prod. kan.
16.20 .,zagubiony wczasie" serial

13.SS " Trzy małe duszkl~
- serial anim. dla
dzieci
14.20 "Przygody Anlm·
ków" - serial dla
dzieci
14.45 Walter Melon - Ie· rlalanlm.
15.15 Mecz NBA
16.15 "Pełna chata" -se-

rial
16.45 "Lol 001 - serial
kom.

17.15 TVN Fakty regio-

nalne
17.35 WIzjer TVN
18.05 . Kamlla" - serial
obycz.
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.35 "Crlslina" - senal

19.30Wladomoścl

19.56 Sport

20

20.10 ,,77 ni ratunek --serial
prod.USA
20.55 Flesz - WIadomości
21.05 TEATR TV - Scena ~
pularna : Alan Ayc:kbourn ~ Od czasu do
" " , ,"

22

22.35 Zaproszenie do Teatru
TeleWizji
22,40 losowanie konkursu
Audłotele

22.45 MonItor Wiadomości
23.25 StudIo sport: Studio lUr·
nleJu kwalifikacyjnego

----

20.00 Złote pmboJe -

pI".

ar·

1ySl
21.00 Panorama
21.25 Spor1- .......
21.30 Dwójkornanll
21 .40 "Nłt ma mocnych~ komedl. prod. poł.

23.15 Bał stulecia
0.15 Wanda landowskanlezwykta wizjonem film dok. prod. franc.
1.15 KIno bezgranIe: "Baszu
- mary obcy" - dramat
prod. lran.
3.10 Zakończenie programu

pijsk. Sydnoy (""''V)
23.55 Gorąco polecam: "Rttcarraldo" - dram.1
2.30 Zakończenie programu

20.00 MEG.IdłT: "CzłowIek ze
zlotym plslolelem" film MnI8C. pKld. bryt.
20.50 Loso.anle lono I

"""'_ .........

20.00 . - pnoszłOÓĆ"

20.30 Milionerzy - ....

-IBm obycz. ..... USA
21.50 "Cieflwspon'IIliItI"- .
"" oby... prod. USA

lumleI
21.00 .PolfPenIec: - seHnMC. prod.

TO
23.10 Informacje I blznes Informacje
23.30 Polityczne graffiti
23.45 . Graczykowie" - serial
kom. prod. polskiej
0.15 Super Express TV
0.30 "Impuls" - horror prod.

USA
2.00 Muzyka na BIS
5.00 Potegnanie

Od czasu do czasu

Nie ma mocnych

Wszystko zaczyna
od pozornie
bła h ego zdarzenia
w apartamencie

Jedynym ulrapieniem
mieszkańców wsi
jest brak

pięc i ogwiazdkowego

hotelu
w Londynie.

gospodarzy.
Problem ten
dręczy Pawlaka
iKargula.

TVP1d

TVP 2- 21 .40

17.15 Hej kolę:da, kolęda - fellelon
filmowy
17.30 Sportowa trzydziestka - pIebł
scyt na najlepszych sportowców Podkarpacia
18.00 Aktualności
18.20 Muzyczna skrzynka
18.30 Jak minął rok - felieton filmowy
18.45 Zdrowie I medycyna - pr. poradnlkowy Cellaklia
19.00 Panorama powIalów
19.30 "PO!"Yslowy Oobromlr" - polski serial anlm.

17.00 Program dnia
17.OS Muzyczna Dami
17.20 Teledzlennlk
17.35 Muzyczna Dami
18.00 Bajki
18.30 "Zemsta" - 111m
obyczajowy
19.20 Dwory I pałace zIe..

__
20.00 skJ
"NiezIpornnAIny"
- wenezueł.

2OT_-poW!
20.15 Ibyczno DomI
20.25 .Bracia ~

21.00 To 1Mt ....1- reportU
21.15~_-pr._

kowy

21.30 Aktuałno6d wIKzomt

(w .".....oe filmu)

2105 Wyniki losowania LOT-

13.00 Koncerty na far-

USA

21 AS Czas dII telewicłz6w

21.15"ł11dta" -terłaI sensac.

22.50 7 minut - wydarzenia
dnia
23.05 Sexplozja - mag. dla
dorosłych

23.20 "Sfpy" - kom. sensa<:.
1.05 nSprawa dla Wycliłfe'a -serial
1.50 "Mroczna przeszłość " film obycz. prod. USA
(powl)
3.20 .stPy" - komedia
4.50 Teleshopping
5.20 Teledyski

, - - -- - - - - - - -- -- -- ,

1.&O_

rIIl

13.00 Miedzą do Europy - magazyn
13.30Telezakupy
14.00 Panorama powiatów
14.30 . Krople miłości " - meksykań
ski serial
15.00 Dzieci dzieciom - koncert
15.30 Bieszczady zimą - felieton fil·
mowy
15.50 Przerwa - magazyn miodzie..
lowy
16.00 Rzeszowska Scena RockowaRockowy Rok 1999
16.15 Aktualności
16.25 Kalendarium
16.30 Magazyn komputerowy
16.45 Granie na ekranle- teleturniej

22.OOSupergIiny-f1lIg.
22.30 Komrdosi-ng.
23.OOlVN Fakty
23.05 Kropka nad 1- pr. pubIic.
23.30 Fakty, ludzie, pienią!ile
24.00 "Drew
Show"
D.l:I WiZjer 1VN - magazyn

c.ev

22.00 "Krople m1loścl ~ - senal oby.
czajowy
22.30 "DoIdor Klldlre" - amery~
ski serial fab.
22.55 Ojcowie Euro - angielski cykl

m~

14.00 Bajki
14.30 "Helmat pani Ha~
ki" - film obycz.
15.00 "Bonanza" - weslem
15.50 Dla dobra sprawy
16.00 1:ycle zwienąt
16.20 Bezpieczeństwo
na drodze
16.30 Magazyn .karski
16.45 Ślady - rozmaitości

.
",

mlszczeclńskJej
$pO'

19.30 Oto ja - film
Iocmy

nim
poych.
22.15
Tełedzlennlk
(poWI)
,..,
...., CI. 4 -

22.30 Muzyczna Daml
23.00 Zakończenie pro-

gramu

do~

23.45 Program na Wlorek

lVP

s.nsacjll _

ZASTIłZEGA

W PROGRAMIE

,-------~-------,

Mroczna
pomaga
młodej kobiecie
I
po wypadku.

młodych

przestrzeni .

-15.55

SOBIE

MOŻlIWOŚĆ ZMIAN

l .oo.,Annle Hall" - kom.
2.45 Granie na zawolanle
-pr. rozrywkowy

przeszłość

po ni edziałek,

3 stycznia 2000 r.

Stronę przygotował

Hokeiści

SKH przed

Niespełna dwIe rundy
(mecz I rewanż) pozostały Już
hokeistom ekstraklasy do za.kończenia walk eliminacyJnych, w których wypracowuJą pozycję do rozgrywek playoff. Aktualnie sanoczanie zajmują 5 miejsce w tabeli.

dyby prt.ed sezonem ktoś po-

l.ajmiemy 5 miejG
sce w ekstraklasie, na
wszywiedział, że

ogół

scy byliby usatys rak cjo nowani.
Jeszcze nigd y hokej sanocki nic
był wyżej - komentuje Grzegorz
Kawczynski, dyrektor klubu . Wcale jednak nie ukrywam y. że :t
punktu wid7.e nia taktycznego. nie
jest 10 dobra pozycja do rozgrywek
p lay-off. Gralibyś my bowie m w
nich z 4 zej;polem (ak tua lnie jest
to Podhale), przy "LYm rywal. z rdcji wY1szego miejsca . m i a ł by jeden mecz w i ęcej na wlasnym lodowis ku . Stąd. jeś li m id i byś my
już grać z Pod halem, wole libyśmy do konfrontacji lej przystijpić
z. 4 miejsca i miL't atut włas nego
lodu . Oceniamy. że s tać nas na
zajęcie 4 miejsca i będziemy o nic
waIc7.yc.

Gdyby. gdyby
Jak wyliczył i Slkolcniowcy. teoretycznie w zasięgu sanocwn jest
jeszcze nawet 3 pozycja. ale to już
prly korLystnych d la SKH wynikach innych drużyn. Oczywiście
pod warunk iem. że hokeiści sanoccy wygraliby w iększość pojedynków, które ich czek ają. Spekulując, przestrlegalibysmy jednak
pr/..cd zdecydowanym kojar/..eniem
pary SKH - Podhale w I rundzie
play-QIT. To może okazać się pr/.cdwczesne. Ambitni górale , którym
od początku rozgrywek wieje halniuk i 10 prosto w oczy. mogą wl iljĆ
się w garść, i do końca nie dać !lO-

,
OCIWORKĘ

bie odebrdć punk tu . T ym samym
mieliby jeszcze szanse wylądować
nawet na 2,a nie na 5 miejscu. Na
5 równic dobrl-c może się znale7.ć
7.espół G KS Tychy, którego srednia wiekowa nie jest najni ższa.
więc mo1.e w końcówce dostać malej zadyszki. Gdyby sanocwnom
uda ł o się aw ansować na 4 miejsce, spychając równoc7..eśni eG K S
Tychy za siebie. ten układ pr7.ed
play-o ffem byłby zdecydowanie
korzystniejszy i rokujący nadzieje
na awans do c7.ołowej czwórki , ni ż
przewidywana kon frontacja z Podhalem. Gdy by ...

Mravec zostaje
PrLCd drużyną postawi one jest
zadanic zaj;cic miejsca w czołowej
czwórce i póki co. n ikt niezamierza się z tego w ycory w ać. An i
d z iałac ze. ani też drużyna i jej
szkolen iowcy. Wszyscyzapow iadają twardą walkę do samego ko nca, bez w zg l ęd u na 10, z jaki m
przeciwnikiem prlyjdzie im s i ę
zmierzyć. W iedzą, że c hcąc ce ł

osiągnąć. pierwszego rywlIl a playorf mw.zą pok onać. Zgod nie z re g ulaminem rozgrywek. w raz z
ostatnim dniem grudnia 99 r. zakonczyl s ię o kres dokonywa nia
zmian w skłllduch zespołów . Do
decydującej batalii w sezo nie
ł 999l2000 sanocwnie przystąpi ą
w swoim dotyc hczasowym skladzie. Szkoleniowcy sta nę li w zas adzie przed jcdnym tylko wyborem : czy pozostawić w drużyn ie
mlpastnika Mravca . czy też zastą 
pić go GudoŻnikowem. który wy.
razil chęegry w SKH . 37-let ni napastnik Cmcovii (zna ny kibicom
SlInockim ,gdyż wczdnicj gra l w
barwach STS) by łlcs towany na
turnieju w Humennem . Ostatecznie trenerLy opowiedzieli się w
Mravccm.

Wielkie emocje
W nowy 2000 rok SIIOoccy hoz optymizmem i
nadzieją , Ze wszystko uloży s ię po
ich myśli . Ten nowy rok rozpocznie siC dla nich już jutro, kiedy to
na Torsanie podejmować będą zespól Stocznio wca Gdańsk . W pią
lek z kolei grać będą też na wlasnym lodowisku z GKS-cm Katowice. leśli Telllnie mys i ą o czwartej pozycji na mede tej rundy rozgrywek. m uszą obydwa te mCC7.e
wygrać . Na pewno nie będzie latwo. I Stoczniowiec i 6KS Ka towice zaWS7.e byli bardzo trudnymi przeciwnikam i. Gdailszc;r.a nie
wzmoc nili swój sk ład i zapowiadają atak nawe t na 4 pozycję w tabeli. Z1pcwne przyjadą wi",~ do
Sanoka po zwyc ięstwo. Z kole i katowiczanie, podbudowani rozgramienit."Tl1 SKH w ostatnim Illeczo w
Katowicach 7:0. ,mi przez c hwilę
nie będą myśl cć o przegranej . Zapowiadajlj się wice wielkie emocje.
Trudno prlCwidzieć wyniki tych
spotkan, zw ła szcz a że będ ą 10
pierwsze ligowe mecze po dłul.szcj
św i ątcc7.llej prlcrwie , Forma zawod nik ów jest w ięc pewną 7.agadką. Jedno jest pewne. Drużyna SKH
wystllp i w tych d wóch meczac h
bez jednego le swoich asów alutowych Tom,L>;za Rys1.1, który wyjechał do USA. znpowi ad,tiąc swój
powrót na 7 styc7.nia. Prognozując
wyn iki spotkan ze Stoczniowcem i
G KS-cm Kat owice obstawiamy
optymistycznie dwa z wycięslwa
SK H. choć mamy ś wiadomo.i;t , 1.e
będzie o nic bardzo trudno. Trlymamy kc iuki _ R6wnoczesnie zapr-I.swmy kibiców na Torsun. de·
mentując zapowiedzi niektórych
gazet, które doniosly , że we wtOrek
slHlocl.anie grają w Gdansku . Gmjll z Gdans kiern. ale w Sanoku,
MARIAN STRU$
keiści wkraczają

Z PARKIETOW NBA

Umacnianie Byków

Rok olimpijski
Minął

kolejny rok. Jakte cie-

kawy dla naszego sportu. Re-

fi prezentarw:1 z białym orłem na
piersiach wielokrotnie bowiem
sięgali po trofea mistrzostw
świata I Europy. Jedni radowali
sIę nadmiarem szczęścia, Innym
trochę go zabraklo, lak choćby
piłkarzom, którzy po raz pierw·
szy stanęli przed tak dużą szan·
są ukwalifikowania do finału
mlslnostw starego kontynen tu.
Znów, jak przed laty, na drodze
stanęli nam Angl1cy. Jednak powtórklz 1973 r. tym razem nie
byto.
Teraz wkroczyliśmy wrok
2000, roi( olimpijski. Wkrótce Jut
rozbrzmiewać będą fanIary w
Sydney. Czy takle dla sportowo
CÓW l naszego województwa'!
Wszystko wskazufe na lo, fe kilku z n lc~ zakwalifikuje się do reprezentacji. Niewątpliwie nie wyjedzie tylu, co np. do Monachium, czy Montrealu, ale też
trudl'Kllego wymagać. Sy nawią
zać do tamtych sukcesów, konieczna jest całkowita przebudowa sportowych struktur, a ta dopiero Si, zaczęta .
ROMAN RYSICKI

W najciekawszym meczu
ostatniej kolejki ligi NBA w
1999 roku koszyka'rze DetroIt Plstons pokonali po dogrywce Atlantę Hawks
106:105. O ZWyCięstwie Pistons zadecydował rzut za
trzy punkty Terry'ego Mlllsa
w ostatniej sekundzie meczu,
kcje rozpoczął Grant l1ill. ktO.
ry podał pi l kę do Mi1lsa. a ten
desperdckim. ale celnym rw tem
ustali! wy nik spotkania. Zespół 1.
Atlanty wys tępowa l bez zawie szonego Isruaha Ridera . Najw i~ 
cej pun kt ów dl a Detroit l.doby l

A

1erry Slac khouse (33 pkt) , najskuteczniejszy w ze spole przec iwnym byl Jimmy Jackson. któ ry grał w miejsce Ridcra i zdoby ł
26 punktów . Rcggie Mille r by ł
bohate rem wygranego prl el. Indian~ Pacers 109:99 mcc z u z
C harlotte Home ts , Zawoonik tcn
u1obyl 30 pu nktów, a Indiana Pacers wygrata d ziewi<jt y mecz 1.
rzęd u i zajm uje pierwsze miej sce
wtabeli Central Division. Na pozycji najgol1>zej dru ży ny w N BA
"um'lcn iają" się koszykarLe Chicago Bu lls . . ,Byki" prlegra ły jU7_
25 . meC7. w tym sezonie, tym ra zem 7.. Minnewl<j T imbcrwolvcs

76:94 . Dla zwycięzców najw i ę 
cej rw c il Kevin Garneli. któ ry
;r..dobyl 22 punkty.
Wyniki : Indiana Pacers - Char10lle Hornets 109:99 , Was hin gton W i7..ards - Ne w York Kn icks
86:89. Detroit Pistons - Atlanta
H:lwks 106: 105 (po dogr.l . Ne w
J ersc y Ne ts - Orlando Magie
102:92 . Milwau kee.Bucks - C leve land Cavlll iers 91 :90. Minnesot a T imberwolves - C h icago
Bulls 94:76 , DalI lIs Mavericks T oron to Raplors 104 : 109 , Ho ·
uston Rockets - Los Angeles C lippers 122 : 100, Denver Nu ggets Boston Ce hics 94 : 102 , Vnncou ve r Grizz lies - San Anto ni o
Spu rs 88:98. Po rt land Trail Blazers - Philadelphia 76crs 108:90 .
PAP, lor

WIDZIANE Z BOKU

IlIIl()ż/iwiajqcego występ II' dru-

o dw6ch za dużo

Q'nie c:t.terech wgrunicvlycll Jenszykllr;.y. Najcz.rściej to II'laśn;e
taku .. czwórka" /wor;;y sv.ie!et

Nie da sir
ukrył - ton bit.-żącym

rM.grywkom eks-

/raklasy kosr;ykarzy TUldajq ohcokrajowcy. Bel.

nich mistrzostwa bylyby nudniejs~e i - l. pewnościq - sltllyhy
na nituy m poziomie, ObeowJć
.. Slranie,j". zwlasl/:::.a czarnoskorych. pr1.sciqga tłumy widzów.
Prt)'cllodlJl nie rylko, żeby kibicowaćswoim, ale felku, uby zobaczyć IV akcji Amerykanów ,
Chor wat6w, lagoJ/o wian. LiMinow,
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decydującą batalią

WALKA

,.

Tomasz Ryzner

ROSjiIII.

DomiTUlcję ?JIgranicl,Jlych Iws!)'kar.y dobilllie poTlllierd1,lJją
róinorodne statystyki, Weźmy dla

prl.yklada listę nujskuleczniejr..ych strzelców po I rUIllWe . \V
"dziesiq":e". kujrej prze"'odzi ,
a jakie, Amerykanin lerry He·
ster. brol/iący barw Stali Ostrów
Wielkopolski. ~ najdllje .fI'ę at
sinhl/iu zawodników z. innych
parWw, których rozdzielają je-

dynie: Torrw.fz }Im!.:(} wski. Ra dmHaw Hyzy i Szymol/ Stf:ll,'t'1,J'k.
Podobny uk/ad jest IOkże I,od
wt,g/ędem zebranyvh pilele \II
obronie i awku. asyst i blok6w. Z
krajowych graczy w ledwie 10 12 stara sir dorównyw(j{ obcokrajowcom. P01,OsIIlli sq tlem.
I nint powstaną . jeśli Polsko
nit mwies; mI pewien okTe.f obowiqzywania prawa "Bosmana".

zespo/u,wychodZiłc

II'

To był rok Malgorzaty Dydek, .Ptyś" byt silą napędową polskiej ekiwywalczyła złoty medal ME.

py, która po raz pierwszy w historii
Małgorzata

Dydek najlepsza w Europie

Zaskoczona
na ślubie
Małgorzata Dydek, ś rod
kowa reprezentacji Polski ,
została wybrana najlep szą
koszykarką Europy 1999 r. w
plebiscycie włoskiego dziennika La Gazetta delio Sport.
Za naj lepszego koszykarza
uznano Litwina Arvidasa Sabonisa.

glosowaniu, w którym wlię 
li udzia l trcnerzy i zawodniczki drużyn e uropejski ch . M ał 
gorzata Dydek. najwyższa ko szykarka s willta (21 3 c m ). Ul.y ska la 87 głosów; zdecydo wanie
wY P r7.cdziła urug <j w tej kla:.yfi kaej i. Czes lk~ Evę Nemcovą (42
glosy). - Nic spodzie wa łam się
takiego wy różnienia i hylam naprawdę zaskoczona, kiedy podczas ś l u bu mojej koleż anki z zespol u Pol p harmy VBW Cli ma
Gdynia - Beaty Bi ń kowskiej - dowiedzia ła m si~ o ty m - powiedzillł'l Malg0t7..atil Dydck . - Trak·
luję jednak ten tytu ł bardziej jako
wyróinie nie zespolowe, ni i indywidualne . Zd tl by lys my mi strl.ostwo Europy w KatowiclIc h.
a moja dobrd gra w finałach by ł a
wy nik iem prac y ca lej dru ży n y,
wszystkich dziewCl.lt , trener6w .
Czego życzy sobie naj lc psza
kos zy karka Stllrego Kontynentu
w nowym 2000 roku? - Moje marl enic to j ak najlepsze zapreze ntowanie s iC w turnieju o limpij-

W

skim w Sydney. Pomimo ze je d ziemy z zespole m pierwszy raz
na i grąska.lo nie c zuje my ~ om 
pleksów prl..cd rywal klUlli. lIni presji wyni ku . Wiadomo, że faworytami są dru żyny USA, Australii. czy Brazy lii . My , jako mistr'-Yni e Europy. będziemy siCjOOnak slllraly dorzucić s woje lny
gro:.~..c . Kolejne lo katy w 2 1. plebiscycie La Gazella de lio Spon
zajęl y: Rosjanka Nalll! ia Ztsulska (35). Francuzka .,z polskimi
ko rze niami" ISi'lbele Fijalkowski
(22) i Rosjanka Jelena Baranowa
( 15) .
Popularny ..Sabas" wy jJr7.ed7i ł
Ju goslowianina Dcjana Bod irogC
(pan:lIhinaikos Aten y) i Wiocha
Andrcę Meneghina Varese Roosters), syna byłej g wiazd y repre:t. cntacji Wtoch. Dino Me neghina , który triumro wał w tym
plebiscycie w 1983 roku.
• Amerykanka Cyllthia Cooper,
wysl~puj "ca obecnie w zes pole
trzykrotnych mistrzyn '\Olery kan sk iej 7.awodowcj ligi koszykare k
(WNBA) - Houston Comets - zos tała uznana naj lepszą koszykarką stuleci:t w głosowaniu zorga n izowanym przez wIoski tygo dnik Supc rbas ket. W clitllrnej
trt.yd ziestce znala7J a si ę. Po lka ,
MatgOrLt'l Dydek. zajmuj:lc 24
miejsce .
PAP, lor

podstawo-

wej .. piqtce". Krujowym /(roC1,.Om , l,wtosZCUJ będącym IUI dorobku , przychodzi sir uczyć. ale,
nies/ety, lOZWYCZllj z pOZy cji
"grzejqct?go luwr" . Taki ,tton
rzeczy jest I~Jljwy I/lU krujowego lXlslrew , () c~rlll już przeIw"aliśmy się po prlegrllllej reprezentacji narodowej zlIIalulką
Estoniq,
D/mego tet . dla dobra polskiej
koszykówki. nalewloby w przysz/YIII seWl/ie ojłrtllliczyt liczbę
l,/IgrOflicvriaJców w drui.ynie do
dwóch , lVil/owiskowość mn-'ZÓw.
być może. nieco z.mniejszy się .
ale IJfdzie ljJ to wirct'j pożytku z

grania ..Naproll'dę wano.'
WACłAW BUFIZłItNSKI

• Cierpi,jcy na prl-c pu kli nę p ił 
karz Manches te ru Un ited Paul
Scho les nic zagm w rozpoczynających się 5 stycznia klubowyc h
mistrlQstwac h świat a w Brazylii.
Wedlug prlCd stawicieli Mancheste ru , Scho1es powinien poddać
s i~ operacj i. co na miesilic wyl".
czy go z gry.
• W tradycyjnym noworocznym
sparingu piłkany Cracov ii pierwszy zes pół pokonał rezerwy tego
klubu 5:2 ( I : l ). Picrw s7.ą bmmkę.
ogodz. 1235 . zdobyl Rafal Kmak
z drugiego zcspo/u. Na stadion
pr'-Ybyło b lisko tysiąc sympatyków Cracovii.
• Kenijczyk Josep hat Kiprono
wygrdl Milenijny Mar.tton w Rzy-

lilie.

u zyskuj ąc

c za s 2.08 ,27 .
kobiet dys t:tn s 42 km
195 m najszybciej prLebieg /a jeg o rodaczka , T e gla J-.o roupe
(2 .32.04). Uczestników maratOnu pobłogos i awi ł z ok na swojej
prywatnej bibliote ki p apież Jan
Pawe l li . Ojciec Sw ięty da l sy gna l startu zgromadzonym na Placu św . Piotra biegaczom .
• C zec hy z USA oraz Kanada z
Rosją 7.agrają dzis w Skelleftei w
p ó łfinałowych meczac h miSlrlostw św ia ta w hokeju na lodzie
drużyn do 20 lal. W Umei s pot k aj ą się Szwajcaria z Fin landią i
Kazachstan ze Szwecją. Stawką
rywalizacji będ~1 miejsca od p iąteeo do ó~m('oo
__
W~ród
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poniedzi ałek,

przygotowal Roman RybIcki

•
Minął

TOJESlClE

kolejny rok. Trady-

cyJnie już zadajemy sobie py-

tanie - jako on był? Kiedy
tak wszystko dokładnie analizuj emy, dochodzimy do
wniosku, że trudno Jest jednoznacznie miniony okres
ocenić . Obf1tował on

bowiem

w wydarzenia. do któ rych
chętnie wracamy, ale zdarzały si, też takle, o jakich
wolimy szybko zapomn i eć .
Oceniając , przykładamy wła

sną miarkę. Dla jednych więc
prawdziwym sukcesem bę
dzie medal mi strzostw świa
ta, Europy lub kraju, dla Innych utrzymanie się ulubionego zespołu w konkret nej
klasie rozgrywkowej, a niekiedy takie znalellenie środ
ków potrzebnych na o statni

w sezonie wyjazd na zawodY.
Polscy kibice najbardziej niew ąt pliwi e p asjo nowali s i ę
u działem naszych piłka rzy w

eliminacjach mi strzostw Europy a ta kże wa l ką Tomasza
Golloba o miejsce na podium
mistrzostw świa ta. W regionie natom iast n aj w ię k s zą
uwa gę przy k uwały rozgrywki rożnych szczebli. Często
też zadawa li ś my sobie pytanie, którzy nasi s portowcy
wy s ta r t uj ą na Igrzy s ka ch
Olimpijskich w Sydney ?
Dzisiaj przypominamy najważn iej sze wydarzenia sportowe ostatnic h 12 mi es i ęcy .
P rze żyj m y Je jeszcze ra z i
niech k ażdy s próbuje o cenić , jaki na p rawdę był ten
miniony rok.

Ple biscyty, roczn ice,
med ale
J uż pierwsze tygodnie nowego
roku obfitowaly w wicie interesujących wydanen spon owych.
Oczy sympatyków koszykówki
zwrócone by ły na USA, gdzie
pnez S7..eŚĆ miesięcy trwa ły negocj acje między właścic i e l a m i
klubów a stowarzyszeniem ko -

Czytelnicy ~ Przeglądu Sportowego·
li Roberta Korzeniowskiego.

Mnriusz Siudek s i~g ot;:ła w Pr.,dze po srcbmy med:11 mistrl.ostw
Europy w ły żw i a rs lw ie IIgu rowym . Był to pierwszy od di', ic:siCciu łot medal dlra Po lski w tej dyscy plinie spo rlU . Ze z naczn ie
mniejszym powooi'..en ie m stanowall nas i rc prc1.enl:mci w T urni eju Czterech Skoczni . W ygrał go
rewelacyjny Fin , bile Ahonen .
Naj le pszy z polski c h s koczk ów
narciars kich, Wojciech Skupieli ,
by ł dopiero 35 .
W kraju nalomiast rozpoczęły
si~ uroczystosci zwilIzane 1. 80lecicm Polskiego Komitctu Olimpijskicgo. W Warsi'.awie z tej okazji pr/.ebywał przewod n iczllcy
Międzynarodowego Komi tetu
O lim pijskiego. Juan A ntonio Samaranch,
W styczniu podsumo wany zos ta ł plebiscyt " Przeg llldu Spart owcgo", ..sportu" i ..Tempa"_Sportowcem 1988 Ro ku zosta ł chodziart. Roben KorLCniowski . T akie na naszy m reg io nalnym podwórk u prt.yszedł czas podsumowa n. G łów ny laur 39. Ple biscytu
"Nowi n", Te lewizji Rzeszów i
Rzeszowskiego Komitelu O limpij s kiego zdobyła Marta Nie wczas 7. Rzeszowskiego Klubu
Ka rate Tradycjnego, któ ra wy_
pr/.cdi'.i ł o d ..... óch asów sponu żuż
lowego, Macieja Kuciapę i Piotr.!

za najlepszego w kraju uzna-

tabeli . Więcej r:ac!ości sprawiali
s wym sympat y kom koszy kar/.c
II -ligo wej Resovii , którl.Y w tym
c~..a.~ ie pr7.cwod7,i li stawce ryw ali.
P iłka rze

nie

boją się

mrozów
T o ty lko cz~ śc io .....a prawdu.
bo nasza kadra pod wodzą trene r:l Jan usza Wójcika nli miejsce
prt.ygotowan do eliminacyjnych
spotka n mislr/.ostw Europy wybrala znacznic cieplcjs7.y kl ima t i
w lut ym prt.ebywala na Malcie.
W pierwszym towarzyskim meczu na..i pilkarLC wygnali 1:0 w La
Val1etta z Mallą,a w drugim zremisowali l: I z Finlandill. W pojedynku tym do historii polskiego
futbolu na s tale zapisul s i~ Wojciech Kowa lcl.yk, który wła,{nie z
Finami zdoby ł t ys i~czną bra mk~
w o fi cja ln yc h meczach na.<;7..ej reprezentacji.
Polacy gral i towar.tysk ic meC7.e, a ich rywale z gru py e liminilcyjnej - A ng licy - zas ta nawiali si~. ko mu powicrl.yć fu nkcjt; trene rJ reprezentacj i. Zrezyg n ow ał z niej bowie m G len n

Hoddl c. W ko ńcu wybór padł na
Kevina Keegena.
Ale lu ty to przecież srodek zimy i główny m i bohaterami wydarzeń nic byli piłkart.e. ale przedstawiciele sportów zimowych. Bylo o czym dys kut ować. Oto b0wie m na mislr.lOSt wach s wiata alpejczykó w w Vail wspanialy sukces od n iós ł Lasse Kjus. Z pi ę
c io ma mcdalami (zlo te w superg iga nc ie i giga ncie, srebrne w
zjeździ e . slalomie i kom binacji)
7.QStał niekwestio nowanym bohate rem tej imprezy.
Ido le m polskich sympatyków
sportu stał s i~ nato miast Janusz
Da rac ha . Pilo t Ae ro klubu Czę 
stoc:oowskiego wywalczyi w Nowej Zeland ii tytul mistrza '{wiata
w latan iu precyzyjny m. W Ha milton, gdz ie rozgrywa no konkure ncje, s tartowa ł l a k że rleszowian in Mare k Kachaniak, który
up l asował sil; na 18. miejscu.
W Lu bece te n is istk i stalowe
Siarki stoczyly zacię ty rewan ż w
pól fi nale Pucharu Europy . Przegra ł y wprawdzie 3:4, ale w bilansie obu s potkań okaza ly się
lepsze i one awansowały do fina łu, gdzie t' ~.ekala j u ż na nich renomowana budape szteńska Sta lis"/,tika . Nu to mias t w rozgrywkuch ligowych dobrą passę kon Iynuowaly siatkarki z M ielca. które utri',ymywały drugą poqcj ę
za Augusto Kalisz.
Troch~ gorl.Cj wiodło sil; I-ligowym ho ke istom STS Autosan.
SanOCzanie w pierwszej rundzie
play-off trafili na Unię Oświr;
c im i po Inech poT!lżk ilch skonczył s i~ ich sen o wysokicj pozycji . W pierwszych meczuc h o
micjsca 5 do 8 hokeiki STS wypad li jes7..t:zc gorlcj . Dostali bowicm t~gie lanie od SMS I War$7.awa. 2:9 i O: 10 10 porniki,jakich
raczej m a ło kto mógl się s podzie wać. Jeszcze bard ziej niepokoj:ICC wiciei nadchodzi ły z Pr7.emyśl a, gdzie powoli dogorywał
l-ligowy zespól p i ł karzy ręcznych
miejscowego Czuwaju. PrI.e myśl anie 7.ajmo wali w lidze ostatniq
lo k at~ i oprócz klopotów sponowych , mieli takie fin ansowe. Co
tej sy mpatycznej ekipie nie wróży ło naj lepiej .
Nic m i ała szc7..ęścia w Zgie n u łuczn icz k a Resovi i Jolanta

Świst a.

Marta Niewczas triumfowafa w
plebiscycie .Nowin," TV Rzeszów
I RzKOI.

szykar/.y NBA. W koncu pod pisane zootało porozumienie, na mocy ktÓrego rozgrywk i zostllły
wznowione 5 lutego. Niemal w
tym samy m czasie zakończenie
kariery ogłosil styn ny koszy kar/.
Michael Jordan. Szwajcarka Murti na Hingis zdoby ta tr/..cci raz z
rlędu t ytuł m i~dzynarodowcj mistrzyni Austra lii w tenisie .
G loś no też było o reprezentantach naszego krnj u. Najpopularnicjszy polski piCŚCiarl., Andnej
Golota, pokonal w Atlantic City
Jessc'a Fe rgusona. a Mateusz
Kusznierewicz zdobył w Melbourne tyluł wicemistrt.a ś wiata
w klasie Finn. Polak nie obronil
zlotego mL-dalu zdobytego prLed
rokiem. ale srebro też si~ liczy.
, P'lrll s oortp w Doro~a Zagórska j

K ibice pasjonowali si~ plebiscytami, o czym ś w i adczy ły tySillCC spł ywającyc h kuponów. a łe
przed e wszystkim i n teresowa ła
ich b iciąca postawa poszczególnych sponowc6w i 'zespołów. a
ty m wiodło si~ różni c. Sukcesy
św i ~c i l y te nis itki sto lowe T e lwoltu Tamobr.r..cg i s iat kurki Auto pan u Mielec. Podopieczne trene ra Zbign iewa Nęcka w lidze
k roczy ły od zwycicstwa dozwyc i~s t wa, Równie dobil.C radzi.ly
sobie w rozgrywkach Pucharu Europy.W pierwszym p6Hinało wym
meczu pokona ly u siebie Tcum
Galaxis Lubeka 4: I i praktycznie
l.a pewni ły już sobie udzial w fi nale. Natomiast mielczanki w fi nalowym tumiej u Pucharu Polski
w W~growic zaj~ły drugie miejsce. ust~pujl\C jedynie prl.odownikowi ligowej tabeli Augusto Ka·
lisz. T ym sposobem ekipHtrenertI Ro mana Murdzy otwOrzyi:l s0bie drog.;. na europejskie parkiety.
Gorlej wiod ło s i~ natomiast koszykarmm Po lo nii PrLCmysl. kt6rzy w żade n sposób nie mogli
prl.C b ić się powy7..ej 14. miejsca w
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Janusz Oarocha nie dal szans rywalom I zdecydowanie sięgnąf po
mistrzostwo świa ta w lataniu precyzyjnym.

W y m latiL Na halow yc h m istrzos twac h Po ls k i z aj~l a bowiem czwaną pozycję , a w i~c tę
bardzo nie lubianll przez sporto wcó w . M iej sce na po d iu m
pl7..egrała z J oanną Waśki ew icz
z Mary mo ntu Warsza wa . Tytu ł
m is tr zowsk i pr zypadł A g ac ie
Bulwie z Dqbrowy Tarnowski ej .
O s wym d u ży m tale ncie przypom n iała Iyż w iarka szybka Górnika Sanok Katarzy na Wój cicka, któ ra zdecydowanie w iodła
prym na O gólnopolskiej Oli mpiadz ie Młodz i eży .
Pod koniec mi es i ąca na boiskach pojawili si~ pilkan.c ligowi,
próbując swych s il pr.r.cd zbli ża
jącą si~ ru ndą wiosenną . I tak np.
lider IV ligi St a ł Po limarky Rzeszów zrem i sowa ł 0:0 z I.II-ligowy mi Tlokam i GarLyce, a Polonia
Prt.emyśł pokonała StaJ Sanok 3:0.

Na m i arę oczekiwań
Zgodnie z oczekiwaniem lekkOOll leci amerykanscy zdomi no wuli ha lowe mistrlOs twa św i ata w
japońskim Macb.1Shi zdobywając
19 med a li . Nas i reprezen tanci
ud zi,,1w halowych mistl7.DStwach

cy dujących

o awansie meczach
poa:tii:cj oczekiwait , pr.lCgrywajllc rywali zację z
Po lon i ą Świd ni ca ł :3 . Po rnik i te
były spmym i'. askoczeniem, gdyż
bil ans wczcsn iej szyc h s potk ań
wy raź n ie faworyzo wał Gamral.
Równ ież mie lczankom nie najle piej wiodlo sk w ekslraltlas ic siatkarek. Ostro finiszująca Nafta Piła i'.cpchrn;ła je na trzec i ą pozycję
w ta beli.
Jak zaWS7.e, można by ło liczyć
na te nisistk i s tołowe T e lwoltu
Tarnob rzeg. Na indy widualn ych
mistr7.ostwach Polski Wanda Li-

jaś l ank i wypadły

tyńs ka-S idoren ko i'.dobyła złoty
me dal. W fina le pokonała ona
Agn ie~k~ G ierag~ - Barczuk 7..,
Cyfra lu Zagrodn iki Łódź 3: l .
Dwukrotnie na podium stanęła inna re preze nta ntkaTarnobil.Cga Kin ga Ste fańska , któ ra z Mic hale m Dziubi ńsk im wywa lczyła tylul mi strLO wski w mi kśc i e, a "/,
17.abellll Fr4czak (CyfrJ. l) - srebrny w grze podwój nej.
Jak to zwy klc, w marcu na ligowe boiska wybiegli pilkarze.
Wisla Kraków już na inauguracjI; pot wiercl zi la.żc Ic n sezon na-

Jedną z kandydatek podkarpackiego sportu na Sydney nadal pozostaje luczniczka Resovii. Jolanta Wym/atil.
ś wiata

i na otwart ym stad ionie,
rozegrany m późn i ej w Sewilli ,
zbilansowali czterema medalami.
Tc n najccnn iejszy wywalczyi w
siedmioboju Sebastian Chmanl ,
srebrny m~sk a sztafeta 4 x 400
m, a brązowe Urszula Włoda r
czyk w p i~c i oboju i Lidia Chojecka w biegu na 1500 m.
P i~kny sukces odniosIa także
łyżw iarska para sponowa Dorota
Zagórska i Mańusz Siudek na mislrrostwach świata w Hels inkach.
Polski due t s ięg nąl po bl1lzowy
medal. pierwszy w tcj dyscypli nie
w h istorii powojen nego s port u
polsk iego.
S kandalem powia lo z amerykańs kiego ri ng u. gdzie w walce o
światowy prymat w wadze ci ęż
ki ej 7.mier.lYl i s i ~ Amerykan in
Eva ndcr Ho lyfield i Bry tyjczy k
Lenox Lewis. Sęd ziowie or.lCkli
re mis , choc i aż zda nie m obserwatorów pojedynek ten wygT!lł
Brytyjczyk .
M i~dzy n arodowa Fed e racja
Piłk arska (FIFA) pilysla la list
do PZPN , w kt ó rym d omagał a
s ię przeprowadze nia w jak najszy bszy m termi n ie wybo ró w
wlad z Zwi ą zk u . FIFA dała czas
na odpowiedz do 17 marca. T ymczasem nasi p iłkar.le od porażki
rozpoczę li marcowe meC7..e el iminacyj ne do fi na łów ME. Najpier w Ang licy do ł oży l i num
3: I (wszystk ie b ra m ki d la n.c h
str/.elił Paul Schołcs), a nast~pnie ,
w C horzowie. Szwedzi pozbawili nas wszelkich złuderi, wygrywaj ąc 1:0.
Na regionalnym podwórku natom iast prys ły marzenia Gamratu
J asło o I lidze s ia tkarskiej . W de-

leży do niej . W Wodzi sławi u poko nala miejscową Odrę 2:0 i w
l-ligowej stawce, z 10 pkt przewagi nad drug im w tabeli Lec he m Poznań , umocnila s ię na
czele tabeli. W Ul lidze małopol
skiej jej lider Siarka T arnobrzeg
zre mi sował z lo kalnym ry walem
Tłok am i Gort.yce 0 :0 , a prowadząca w rzeszowskiej g rup ie IVligo .....cj Sta l Rzc...t.6w rozprawila si~ z Bieszczada mi Ustrzy ki
Dolne 5 : ł . W rozgryw kach II ligi do sporej niespodziank i doszło
w Krako wie, gdzie przekreśloO"'t
j uż niemal pn:ez wszystkich Stal
Sanok pokona ła Wawel 3:2. Na
i naugu racj~ pilh rs kiej wiosny
s talowcy 7, Sanoka dozna li sromotnej. bo aż 0:6. ponli ki z Górnildc m u,'('zna, a w kolejnym meczu ulegli u siebie Stali Sta lowa
Wo la 0:2. Stlld też ich zwycię ·
s two w Krako wie bylo .nic lada
sensacjll.
Kibice rl.cszowskiego zespołu
żu żlowego, kt óry prl.yjllł w tym
sezonie n azw~ KKER Sta l , nie
mogli już doci'.c k:JĆ si~ inaugunlcj i ligo wyc h rozgrywek. Podopieczni Marka Cie.'ilaka .. prl.ccierali s i ę" aa pół nocy Po lski ,
gdzie panowaly znaC7.nic lepsze
warunki niż w R.zes7.owie. W Zielonej Gór/oC pot o na li miejscowy
zK2 Polmos 50:40 i w taki m gamym stosunku wygrali z Ko Icjanem w Rawiczu , W kryterium
asów w Bydgoszczy, które tradycyjnie otwiera nowy sezon żuż
lowy. reprezcntant TZCS1.owskicgo kl ubu, Piotr Świst , 7.nalazl się
poza podium , zajm ując: IV lokalę.
Zwyci~ży l senior polskiego żuż
la Ro man J anko wski .

poniedziałek,

Słaba
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Stronę przygotował

Inauguracja

nadal. AFA dyskretnie nas OSlrl.Cgala i do 8 kwietnia da la czas na
ustalenie daty wyborów w ł adz
PZPN. W efekcie postanowiono.
że zjazd odbędzie się pod koniec
czerwca. Na szczęście kłopoty z
Zarządem Związku nic wpłynęły
na poziom gl)' młodych piłkarzy . ;;;:
W maju , w Ołomuńc u nasza re- i
prezentacja do lat 16 zdobyła srcbr- 3
ny medal. Polscy juniorzy ul egli w :::
finale Hiszpanii I :4. Wracając jcdWłodzimierz Zawadzki cieszy! się ze złotego medalu, zdobytego
nak do kwietn ia. warto przypo- na mistrzosrwach Europy klasyków.
mnieć. :.'..c inn y młodzieżowy zes pół. tym razem s ia tk arek . wy_
zdobyciu przez hoke istów Czech zyeję- na rlecz Lubinianki. Barwalczył zloty medal. Wydarzenie
tyiulu mistrzów ś wiata,a w kraju dziej rad oś ni byli natomiast WIll to mialo miejsce na mistl7.ostwach zwyc i ęstwo To masza Golloba w
tejsi symp:llycy ten isa stoloweEuropy kadetck w Cklatisku. Dobre żużlo w ym Grand Prix Czech i go. Po zwycil,'stwie nad Cyfrnlcm
wiadomości nadeszły takie z cię
medale zdobyte na mistrzostwach Zagrodn iki Łód i d ru ży na T e lżarowyc h pomostów . Agata WrtrEuropy prlCZ Wlodzimicrl:3 Z l- wo ltu po ra7. dziew iąt y zdoby la
bel i Szymon Kolecki 7.QStali w La wadzkiego i Pawia NasIulę . Za- t y tuł mistrzowsk i.
Corunie mistr/..am i Europy w pod- wadzki si ęgn,,1 po złoto w rywaW Sanoku w tym czasie waży 
lizllcji zap a ś n i ków w stylu kla - Iy się losy hokeja. Miejscowi dziunoszeniu ciężarów.
1 ~ Rozgrywki ligowe7..ainaugumsycznym w Sofii. a Nastula wywali wreszcie ż użlowcy . Rzewalczył srebrny medal w Brulyszowski team _podejmował drusl3wie w judo. Przypomnia ł takżynę Tomas7..a Golloba - JUIrJ.enże o sobie nasz znakomity żeglarz.
kC Bydgoszcz. Zwyc ieżyli goście
Mateusz Kuszniercwicz. który
49:4 1. a najwiccej punktów zdo- wygrał w Mcdemblik rywalizabyli dla nich: P. Protasiewicz 15. cję w klasie Finn icglarskich re T . Go llob 14 i H ~ Gustaffson 13. ~ gal o Puchar Świ.lIa . Sporo móNajle psi zawodnicy Stali mie li wi ło s ię leż o pilkarzach Wisły
bardz iej ubog ie konta. P . Świst
Kraków. Nic w tym dzi wnego.
zgromadzi l 8 pkt. G . R e mpała 7 . druży na bia łej g wiazdy nil pięć
T . Rempała 7 i A . Kasper 9 .,Na kolejek pncd zakończeniem zmazwycięstwo rzcszowian trzeba bygan w ekstntklasie llI(>C \Omiln soło poczekać do trzeciej koJejki. W
bie tytuł mistrzowski. Mistrzem
drug iej zremisowali bowiem ze kraju zosIali także koszykarze ZeStartem w Gnieżn ie 45:45 i do- ptera Sląska Wrocław. W finało
piero z Kumersztynem Ro leskim wym play-offzwyciężyli oni Anwi l Wł oc l awek 4:3. Po ł o ni a
Grudziądz wygr.lli 46:44. Ale poci
koniec miesiąca w wyjazdowym
Przemyś l. której nie wiod ło s ię
najlepiej. w efekcie zaję ł a 10. po- Zwyciężając w Pradze Tomasz
meczu z Atlasem we Wrocław iu
ekipa trenerd Cicślaka znów prLC- zycję . Z .,naszej"" grupy II-ligowej
Gollob od mocnego akcentu roz·
gra/a , tym rdZCm 38:52 . W jej Sl.c- awans. do e kstraklasy wywalczy- paczą! starty w wyścigu do miejregach zadowolić mogli jedynie li koszykarze Cersanitu Kiel ce . sca na podium mistrzostw swiata.
P. Swist 14 pkt (w 6 biegach) i J. Stalowcy ze Stalowej Woli na fi Scrcen 12 pkt (6 biegów) .
niszu wypr,.~edzili Rcsovil; , ale w łaczcc hcąc rJtować zadł użon y na
W tym samym czasie siatkarki
baraża c h o eks trakl asę zWaną
ok. 180 tys. zl klub . postanowili
Autopartu Mielec s ięgaly po brą Szczecin nic byli w stanie sobie zlik widowa ć S T $ i utworzy l i
zowy medal mistrzostw Polski. poradzi ć. Awa ns podopiecznyc h SKH . Nowy klub przejllł zawodLe s zka Kaczmars ki ego zosta ł ników. wraz z zobowiązaniami
.O iedy po dw óch pojedynkach
mieleckich z Wi s łą Kr<lków no- więc od lożony . Czy na dlugo? To wobec nich. i sprzęt.
towano remis I : I . gdyż rywalki jeszcze sic oka;ic ,
W maju rzeszows kim żużlow
wygraly drugi mecz. wydawało
Natomiast w Mielcu znów po- com kie psko wiod lo się nic tylko
w lid zc. T akże w innych m istrlOwskic h zmaganilł ch nie odnosili zn aczących sukcesów. W
półfinałowym turnieju par. ktmry ro7..cgrany został w Rzeszowie.
stalowcy zajęli czwarte miejsce.
Zwyciężyła Jutrzenka Bydgoszcz
przed Wlókniarle m Częstocho
wa i Starte m Gniezno.

Polki mistrzyniami
Europy

'Ciatkarkl Stali Mie/ec podczas fina/owego tumieju PP zapewn/ty sobie udziat w europejskich pucharach.

w Kra kowie one będą góJed nak podopieczne trene ra
Romana Murd zy pokazaly na co
je rLeczywiście stac i po nie7_wykl e zacię t ej walc:e zwyc ięży
ły pierwszy rewanżowy pojedynek 3:2. by IV drugim nie dać już
rywalkom :.'..adnych sz:ms. Rezultat 3 :0 mówi sam za s iebie.
Jak można bylo przypuszczać.
tenisistk i stołowe T elwoltu Tarnobr7.eg nie były IV stanie pornd7jĆ
sobie z budapesztans ką Statisztiką. W finale e kipa z Budapesztu
d w ukro tnie zwycięży ła tarnobrzeżanki 4:2 i 4:1. Drugi r miejsce w PE to mimo wszystko ol·
brzymi su kces Telwolt u.
Pow iększyło s ię grono naszych
przedstawicieli w II lidze koszykarzy. Znicz Jaros law wygrał b0wiem baraże 7. S MS Warka i zapewni l sobie miejsce w tej kJasie
rozgrywko wej.
się, że
rą.

Wszystko dla Kukli
W św i ec i e
echem od biła

najg l oś n i ej szy m

si ę w i adomość

mog li w ięc jedynie poo Lidze Mismów , a ówczcsnll edycję tych rozgry wek wygra ł an gie lski zespól Manchester
United. pokonuj::jc w finale Bayern
Monachium 2: I .
Nic udalo s iC nanl także wyg mć batalii o prawo organi7.acji
Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w 2006 ro ku w Zakopanem . W
Seulu zapad la decyzja. że gospodarLCm ZI0-2006 będzie Turyn.
W Zielonej Górze do wa lki o
europejski prymat s tanęli rzeszowscy ukrobaci. Duct - Brygida Sakowska i Katarzyna Wojw rska 7..doby! srebrny medal w uk la·
d zie statyczny m . Bląd w układz ie
dynamic zny m pozbawił zllwodniczki Stali kolej nych medali.
Sympatycy boksu docr.ckali się
wreszC7.ie. że nasz ..eksportowy"
pięściarz. Andrzej Gołota pokazał
s ię- wreszcie na polsk im ring u .
Wc W roc lawi'u pokonalon Ameryka nina Quinne'a Navarre·a .
Walka zako ń czy la s i ę zwycię
stwem Polaka pt7,.cz nok3ut w szóstej nmdzie.
Pod koniec C7.eTWCa rozwiązany
zosIUl wreszcie problem Zar/-<ld u
PZPN . Delegaci. któn :y obr.ldowali w Warszawie . funkcje prezesa piłka rs kiej central i powierzy li M ic h'l łow i U stkiewiczowi.
Sponowy świat pasjonowal się
wówcza s te ni sowym turniejem
p:lryski m.T akiego finału French
Opcn dawno już nic by ło . Powrucający nu kony Andre Agassi przegrywał z Andriejem Miedwie d iewc m 0:2 w setach. ale
póżniej zerwał sil,' do walki i prlec hyl i ł losy fi na łu na swoj:, stronę. By l lO jedyny wielkoszlemowy ty tul. którego brakowało w
ko le kcji 29-le tniego Amerykanina zCincinnati. Zosta ł p i ątym na
ś wiecie g mezem. któremu udało
s ię zwyciężyć we wszystkich czterec h wielkic h turniejach. Niebywałego wyczyn u na kortach Rolanda Garrosa dokonała także 30lemia Stcffi Grnf pokonując w fi·
nale SzwajcarkI,' Mmtinę Hingis
(4:6.7:5.6:2). B y ł to szó sty i ...
ostatni tytu l Niemki IV Pary żu.
Wydarzen iem w regionie stał się
powrót pilkarly Siarki Tamobr/.cg
na czoło tabeli III ligi. a co za tym
idzie. awans do II ligi. W pr/.ed os tat niej kolejce t arnobrzeżanie
wygrał i z Górnikie m w Wieliczce
I:O. a ic h główny rywal do premii
- Lublinianka prLCgrał nieoczekiwanie z Dal inem w M yślcniC'dch
0:2. To spn. wi lo. że siarkowcy odzyskali pierwsz,j lokalę i T amobt7,.cg mógł swiętować ic h awans.
Siarkowcy zaję li wi(,'C miejsce 7.degradowanej Stali Sanok i kibi ce
ostrzyli j uż sobie apetyt na lokalne
derby ll-ligowe, do których w nowym sezonie mia ły l>IaJl'lĆ Siarka i
Stal Stalowa Wola. Stalowey w 11
lidze waJc7.yli ze zmien nym S'lJ:7i;ściem. ale nic da li się zepchn~ć dn
strefy spadkowej.
Wi ś l acy

manyć

wokół Po lskiego
,związku Piłki Nożnej, a konkretnie jego naczelnych władz. trWalo

Zamieszan ie

o

wiałQ wie lką pilką .

nie tą wsp6ł
al e sprzed lal. gd y sta·
lowcy zdobywali mistrzowskie
tYlUly . Wspaniałą piłkurską ga l.;
na rLecz wspomożeniu finan sowego podupad ł ego na zdrowiu.
znakomitego ong i ś bramkarza .
26-krot/lcgo reprczentanw Polski.
uczestnika piłkarskic h mistrrostw
swiata w Argenty nie - Zygmu nta Kukli. zorgani7.0wali jego koledzy z boiska - Włodzimierl GlIsior. Wiwld Karaś i KrLysztof
Rześ ny . Do M iclca zjec haly OrIy Kazimicrza Górskiego oraz. niemal wszyscy. którzy z popularnym Zygą w Stal i wyslępow ali.
Prąbyli więc m . in . Henryk Ka sperczak,GrLCgorz Lalo. Jan Domarski A ndrzej Szarmach i wielu. wielu innych.
W TamobrLCgu wielki niepokój
zapanowal wśród kibi ców miejscowej Siarki. Oto bowiem przewodzący dotychczas w III-ligowej tabeli pilkarze lego klubu do7.nali porażki z AZS w Białej POOlas kiej 2:3 i strac ili pierw szą po{~ zesną.

Czerwiec 7..l1OwOCQwal kilkoma
bardzo dobrymi wynikami poł 
ski ch sportowców. Najw icks7_ym
sukcesem było niewątpliwie zdobycie tyt ulu m i str zy ń Euro py
pr7..cz nasze koszykarki. Po lki w
Fi n ałowym meczu pokonaly dru żynę Francj i 59:56 . Ożyły też na,
dzieje. że wreszcie uda s i ę przełamać zl ą passę i polscy pi ł karle
awa n sują do fi nalowego IUmieju
mistrzostw Europy. Wybrańcy
Ja nus~. Wójcika pokonal i w Warszawie B u ł garie 2:0 . a ponieważ
Anglicy nie wykorzys ta li atu tu
w łas nego boiska i ze Sz wedami
osiągnę li jedynie bezbramkowy
remis, w tubcli grupy z 13 pkt na
koncie 7.dec-ydowanic prowadzi ł a
ekipa s kandynaws ka. ale na d rugi m miejscu \9 pkt) był już nasz
zespól. Dopiero trzecie fuiejsce
zajmowali A nglicy (8 pkt) .
Skoro już o piłre mOW3. warto
przypomnieć. że na nic zdaly się
starania krakowskich dzialaczy o
podarowanie kary Wiśle. Komitet
Wykon awczy Europejski ej Un ii
Pilkarskicj pocItnyma.I bowiem decyzję Komisji Dyscyplinarnej o zawieszeniu na rok Wisly w europejskich pucharach . Karad()(yc-Lyla incydentu . który miał miejsce
podczas meczu w Krakowie z AC
Panną w !998 roku . WówC"l.aS Dino Baggiozostał ugodzony w glo-wę norem. rzuconym z trybun .

Z awansu cieszyli s ię takie rt,.cszowianie. Wprawd zie o tym, że
tutejsza Stal w przyszłym sezonie
wyst::jpi w śród In-ligowców wiadomo ju ż było wcześniej. Podopieczni Jan,l Ku stry posiad ł i kil kupunktową przewage i nawet
niepowodzenia w ostutnich kolejkach niczego by nie zmieniły.
Stalowcy jednak , jak prljstalo
na lidera. do końcq prezentowali
dobrą formę i za kończy li rozgrywki z przewagą 8 pk t nad dru gą w tabe li Unią Nowa Sarzyna.
Ze zmienn ym szczęściem wal-

Pe wly Heyes z RPA pop rawiła
re kord ś wiata na 200 m SI. kla sycznym (2 .24j I) i u stanowiła
rekord na 100 m SI. k ł as ( 1.06.95).
Bmzylia wygmla piłk arsk i Puchar
Ameryki pokonuj,!c Uru g .....:tj 3:0.
Trzydz ieści mies iecy po r07_poznaniu u niego c horoby nowotworowej Lance Amlstron g wy_
grywa To ur de Francc. Niespodzianka podC1.a.~ pływackich mistrzostw Europy w Stambule: Ro sjanin Aleksander Popow przegra ł z Ho lendrem . Van den Hoogenbandem. Włosi zostali mi·

Niebywa!ego wyczynu dokonala Stelii Graf,
po zwycięstwo w paryskim tumieju.
czyły

wekstmklasie piłkarki rcczne JK S Ja ros ł aw. Fini sz mialy
jednak na tyleskul eczny. że 7~* ł y
8 pozycje i na przyszły sezon zapewn iły sobie miejsce wśród najlepszych krajowych zespołów.

Rekordy i medale
Lipiec by l bogaty w wybome
rezu ltat y. Czech Tomas Dvorak
ustanowi! w Pradze rekord gwiata w dziesiecioboj u (8994 pkt) .
Pete S<lmpras wygra ł swój szósty
turniej wimbledonski. Marokun·
czyk Hicham El GlIerrouj popra w ił w Rzym ie o ponad sckundc.
należący do A lgierczy ka Nourcddine Morrel iego. rekord św i a
ta w biegu na l m il!; (3.43.13).
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Roman RybIcki

sięgając po

raz szósty

Slrlami Europy w koszykówce.
po konując w fin a le H iszpanię
64:56.
To IV §wiecie. li co w kraju i regionie? Wiccprcl.csam i PZPN wstali E. Ko lator. H. Aposle! i Z.
Bonick. Tomasl.. Gollob wygra I
we Wrocławiu Gmnd Prix Polski,
tneci:1 eliminację I MŚ na żużlu .
Osad a K-2 A. Pll~tuS4ka i B. Sokołows ka zdoby ła w Zagrzebiu
my ziOle Incdałc kajakowych ME.
Rafał Dobrucki wygral we Wroc ław iu fi nał ko nt ynentalny lMŚ
nu żu:.'Ju. 7.apcwniają<: sobie start w
piLyszłorocznej edycji Grand Prix.
Rozpacze ł y s ic piłk nr<;kie rozgrywki ligowe sezonu 199912000.
Ciąg dalszy na sir. 22
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Stronę

po n iedziałek,

przygoIowal Roman Aybicki

3 stycznia 2000 r.
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PRlEZYJMY TO JESZCZE
Ciąg

dalszy ze sIr. 21
W Mielcu zakończono kom-

pletowanie ekipy siatkarek Metnoksu AutOpanu na nowy sezon
pozy~ kanlJ Elżbie t ę KuJpC i
A g;! !ę Karc zmarz.cw s k:~ . Zuż

-

Ipwcy KKER -u Stal i - P. Św i s t i
P. Winiarz. awansowal i do p6lfi -

ma i Roberta Fraszków z Tl'H
W rozegranych w Czę
stochowie Letnich MP juniorów
i miodzików OrJZ V Olimpiady
Mł odzieży w skokach do wody
reprezen tanci S ia li Rzeszów wywalczyli aż 48 medali. Pilka,J.:c
rozgrywali mecze kontrolne i
Toruń .

wsród juniorów w klas ie modeli
prędkic h podczas między n arodo
wych zawodów modeli latających
mi uwięzi. Janusz Glowacki. kolurz z Bieszczadzkiego Towarl ystwa Cyklistów z Ustrlyk Dolnyc h. okazał s i ę bezkonl>urencyjny w cyklu Grand Prix MT B.

Doping
i srebrna sztafeta

!;;';;;~;;'/K~KiE~R~S~tal Rzeszów nie wiodlo się w l-ligowych rozgrywk8Ch.

nalu IMP. Kibicc spccdwaya mieli jednak ki!!pskic miny. bo iŁC
sloowianie ulegli na swoi m torle

Unii Leszno 43:47 i znaleź li siC
nad l - ligo wą przepaści:l _ T:, kżc
na drugim żuż l owym rroncie 0<1lizym zes polom s do kiepsko
(Sansot Łód ż - Sial li 52:37 , Kolejarz Rawi cz - ZKS Leż aj s k
1525 Krosno 64:26). Po meczu z
Wand;1 Kr:tków Janusz 5tachyra
otwllrdc skomenlowal praktyki
z " regulowaniem" K$M i zos t a ł
zl1wieswny w czyn ności ach trenera szkólki . V Wy ścig Kolarski
Orlików po Ziemi Le żnj s kicj za·
ko ńczył s ię sukcesem zawodników Pacil'iku ·Ne~!\lc Tonui. którly wyjechali z puc harem .. Nowin" . W klasyfikacji indywidulanej Dawid Krupa i drużynu
Azalii Brzóza Krółews ka"znależ
li s i ę mi drugich miejscuch. Knlpa zre kompen sował sobie tę stratę 2dobywaj:lc w Dzieri:on iowie
zloty medal w katego rii orli kó w
w g6r.>kich szosowych MP. Uczy, nił 10 niejako na wiwat, bo Azalia o bchodzi la jubileusz 50-le-

komp letowali klldry : szczególnie
dui.c z miany mlSl:lpiły w Stali SI.
Wola. gd zie drużynę po Stanis ławi e Gielarku objął Czeslaw
Palik. Aga ta S rcba (Ik:tr Mielce)
zdobyla 2 zlote medale pływac
kic h miedzy makroregional nyc h
MP młodz ików w Rzeszowie. W
P rzemy ś lu podjęto de cyzję o
utworL.Cniu prLCmysko-kroSnień
l:i kicj pi lkars kiej ligi międzyokrę
gowej . J uniorzy - pilkarle Siarki
Tarnobrzeg zdobyli br:]Zowy medal MP, a w mcmoria ł owym meczu Janusza Gałka Siarka pokonala Stal SI. Wolę 4:2. W Gómie
o twano studion p i łkarski . Rós l w
silę II-ligowy zes pół koszykarzy
Znic7..a Jaroslnw pozyskując PuszkMiewa i Wolt yńskicgo. Renata
Gi.tbska ( Van Pur Rzeszów)"loSlala mi strzynią Po lski wele n!nów w pó l maratonie. W inaugur.u:yjnyc h meczach o mistrlostwO
II ligi S iarka pokona!!1 2 :0 Polonię Bytom , a Stal bezbramkowo
zremi sowa ł a z Jeziorakiem w lła
wic. Dorota Oydo z LKS Mielec
zdobyla bnrzowy medal MS ju-

Jamajce Marlene DNey zarzucono
gujących.

cia. Izabela Ziltorska z K mśnian 
ki zdobyla w w austriackim B:ld
Kleinkirc hheim tytul mistrzy ni
Euro py w biegu górskim oraz
zwyc ięży l a w otwartych mi , trzostwac h S łowacji i VII bie'.! u Marii Konopni c kiej ( w lej
" ,talniej imprezie triumrował takI e Wieslaw Figurski). PO<!CZ,IS
)..rakowskich MP w lekkiej atletyce Figurski (LK S-u Mie lec)
by ł czw art y na 10 000 m, a
Agnieszka Bątor z mieleckie go
Sokola wywalczyla br:IZ w c hodzie na 10 000. SKH z trenerem
Wincentym Kawą namawiał do
",.., ,,iE,. i,,_n:'l :rorsan'" P.n!ci Ada-

przyjmOWan~':e't,~::;:;;d;;op;;;;;n~-"

niorów (Bydgoszcz) w sztafecie
4XlOO m i byla ósma na 200 m.
Edyta Rela była najlepsza na 100
m i 200 m. li Tomasz RZ.1S:1 (oboje AZS WSP Resovia) na 1500 m
podczas lekkoatktycznych MP
juniorów . R ząsa był także dru gi
na 800 m. Zloto tego czempionatu zawislo na szyi Panycji Rataj (sko k wzwyż) z LKS-u Mielce. a s rebrn y kr:lżek wywalczy.
ł a w chodzic na 5 000 Agnies7.ka
Bąwr z TG Sokół Mielec . Pod·
CZUl; rozegranych w Mielcu MP w
ukrobacji szybowcowej zw ycię
żył Jerzy Makula . Jucck Czapla z
Wierzawic zd obył zloty meda l

w zakończonyc h na pocZ,llku
s icrpnia plywackich ME w Stambule P. Van den Hoogenband 7.dobył 6 złotych medali. a Sampras z
dorobkiem 27 l tygodni na czele listy ATP dorównał dotychczasowemu rekonb.iście - Ivanowi Lendłowl. Os iągnięcia te pozostały w
cieniu innyc h w yd arzeń . Mnoży
ł y s ię ~fe ry dopingo we . Re kordzista swiata w skoku wzw yż, Ja 
vie r Sotom,lyor został przy lapany na dopingu. Angielska Federacja Lekkoatletyczna ujawniła.
~.c w lutym wykryto nandrolon w
organizmie slynncgospńntcr.t Linforda Christie. IAAF potwierdziła. ze dopi ngował się inny sprinter,
Amerykanin Dcnnis Mi tchell. IAAF odrluclła prośbę kanadyjskiego sprintem Bena Jolmsona o zniesienie doży wotniej dyskwa li l'ikacji . Znów doping w lekkiej atletyce. tym razem s twierdzo ny u
sławnej Jamajki Merlcne Ottey.
kt ór.t postunowiła nic czekać na
wyni ki kontreks penyzy i pojec ha ła na MS do Sewilli. Amerykan in Maurice Grcene uZYl:i kal
drugi w historii wynik w biegu na
100 m - 9,80 s. l6-letoi australijs ki pływak irin Thorpe poprawił o
blisko 2 sekundy rekord swiata na
400 m sI. dowolnym (3 AI.83).
Re kordy bili l:l.ki..c: Pe nn y Heyns
z RPA (1 .06.52 na 100 m iabką). Amerykanka Jenny Thompson (57,88 na 100 m de lfi nem)
oraz lan Thorpc (1.4634 na 200 m
kraulem ). Meksyk wygraI 7. Brazylią 4:3 w finale piłkarskiego Pucharu Ko nrederacji. Chińczycy
zdeklasowali konkurencje w mistrlostwaeh świnta w tenis ie stołowym . Stefl'i Graf 7.a kończy la
karien; w wieku 30 Im . Dramat w
Sewi lli podczas MŚ w lekkiej atletyce - Marion Jones. liczyła na
cztery zIOle medale. II w półfinale
200 m doznał a kontu7j i. 43.18 s
Michaela Johnsona · po II I:\lach
1:001rekord światu w biegu na400 m
(poprt.edni - 4329 Harry'C1,'O Butcha
Rey no)(l~t). Ku bańczyk h'M Pedroso w skoku w dal i Amerykanka
Guil Dcvers na 100 lU ppl. zdobyli
trzecie z m;du tytuły mistrzów
s wima w sWy('h koronnych konkurencjac h . 17 meda li . w tym
I l złotych. to dorobek reprezentacji USA -w Sewilli - pierwszej
potęgi w lekkiej atletyec. Po ls ka
SZlafeta ~ x 400 m w skł:\d /.ie To
mas z Czub;lk. Robert Mac kowiak. Jace k Bocian i Piotr Haczek zdo bywa srebrny mednl tej
imprezy. W finał owym biegu Po-11Icy przegrywaj1ljedynic z Amerykanami.
W kraju kibice mieli mniej powodów do zadowolenia. Polska
przegrl.lla z Hiszpani;! 1:'3. w tOwarqskini meczu pilkarskim . Jeż
dżący w gmpic Col'idis Gi/:egorz
Gwia1.dowski wygrał Mistrzootwa
Zurychu , wy ścig ko larski zali C7.My do cyklu Pucharu Swiata .
Wid1.cw Łód ż prlegrnl 0:2 7. AC
Fioremin:! w rewanżo wy m me·
czu trzc<.'icj nmd y kwalifikacji pi ł
karskiej Ligi Mistrzów.
Pilkarre Stali Stalowa Wola powit.-dzieli do tnech mzy sztuka i w
trrecim mec-zu o mistJ7.ostwo 11 ligi odnieśl i zwycięs two (2: 1 z Polare m Wrocł aw). II -ligowe rulbolowe derby zakOliczy ły sic w
S ta lowej Woli podziałem puli

(Stal - Siarka Tarnobrzeg 2 :2).
Podczas ME w lataniu precyzyjnym (czeski Most) Marek Kachaniak z Aeroklubu Rzeszows kiego zaj ~ł 13. miejsce . Biegaczka Krosniank i - Izabela Zatorska - z nów wygrała i to trtykrotnie: w Novej Les nej na Sło
wacji w 111 edycji Pucharu Karpat.
w Aus triac kic h i Włos kich AI pnch w zawodach zcykl u.GP·99.
Mi chaił KOZllkov z Ukrtliny zwy.
ciężyl w rozegranym w USlitykach Dolnych XXI Między naro
dowym Turnieju Szac howym o
Puchar Bieszczudów . W MŚ ka·
detów w zapasach stylu wolnego
WYsUlpiło liL.Cch 7..awoc!ników Sta·
li Rzeszów: Adrian Mazan. Łu 
kasz JlIgu$ztyn i Jórer Bieńkow 
ski. Zużlowcy KKER-u Stali Rzesww wygrali ważny mecz z Atla·
sem Wroclnw (49:4 1), ale kiedy
tydz i eń póżni ej nie s prostali w
Grud ziądzu Kunt e rsztynowi
(39:51 ). ich los był przesądzony .
W Rzeszowie smutek. radosc w
Bydgoszczy - mistrLCflI Polski na
żuż lu zostal Piotr Protasicwicz.
W n ligowych derbach na czarnym torlC Lci..1jsk 1525 Krosno
po i.tZ pierwszy w historii pokonal Stal II Rzeszów (47:43). W I
rundzie pilkarskicgo Pucharu Polski Po lo nia Przemy śl ro7.gromi ła
(4:0) Hetmanll ZamoŚĆ. W łll li
dzc piłkarsk iej bardzo dobrLC spisywały się Tloki GOilyce i Stal
Polimarky Rzeszów. W IV lidze
na cze le s taw ki znajdowula s ię
Resovia. Zwycięstwem Barbary

Biegaczka Krośnianki, Izabela Zatorska, przez
mywats wysoką formę.
dywidualnych MS mi żużlu Tomasz Gollob miał groźnie wygll]daj~cy wypadek podczas zawodówoZIOIy Kask we Wrocławiu ,
ale pokazał charakte r i w Vojcns
zos tu l wicemistrzem ś wiata . W
jego sIady poszed ł zapaś nik Andl7..cj Wrońs ki: 7.dobyl w Atenach
takie samo trofeum .
Kenijczyk NOll h Ngeny pobil

cały

sezon utrzy-

le, c hoc i aż ... Mare k Błażej i Da·
wid Krupa , ko larze Azalii Brzóza Kró lews ka. wywa lczy li w
Bydgoszczy srebmy medal MP
orl ików: W ś ród seniorów duet
ten byl czwarty. Nowym trenerem IV-ligowych Karpa t Krosno
zost ał Jeiq Daniło. Szkoła Mi strzostwa Sportowego w si atkówce zOSla ł a przenies iona z
Rzeszowa do Spały. Izabela Zntorska i Grzegorz G logosz
(Express Katowice) zwyc ięży li
w lO. Noc nym Biegu Ulicznym
.'sol idarnoŚC i " w Rzeszowie. Jola nta Wym!atil wywalczy la f]
Zywcu tytul wicemistrzy ni Polski w łuc7.llictwie. Polonia Warszawa zwyciężył a w rozegranym
w Rzeszowie turnieju koszy karzy o Puchar Prezesa Browaru
Van Pur. Siatkarki Zelmeru wygra ł y nieoczekiwanie II Mię 
dzynarodowy Turniej .,Zc lmer
Cup'99" . ..P rzemys kie Nied ź 
wiadki" cienko przędły w pierwszej fazie sezonu, ponos7.<!c same
porażk i ; udane mecze no towali
za to h o kc i śc i S KH . Nie wiodlo
s ię takż e piłkark o m ręc z nym

Rumunka Gabriela $zabo wzięta poIowę pull za zwycięstwa w siedmiu mityngach Z/otej Ligi IMF.
Kusy (AZS Rzeszów) l.:lkt1ricl.yI o twane mistrzostwa woj.
podkarpac kiego ]J-i 14-lalcJ.,. w
tenisie ziemnym . Podczas MP juniorów w kur.ll człot y medal zdobyła Aleksnlldra Dec t. Mielec·
kiego KJubu KarlIte. Tc.nisi§ci stołowi Izolatora Boguchwala uleg.
li w Metz tamtejS7.emu SMEC 0:4
w mnd zic ws t~pnej Nancy Svans
Cup. Kujusz Krzemieniecki (LKS
Zllb..1jka) ~taJ mistrzem Polski w
długodystansowy eh r.ljdach konnych. Piotr Ostrowski z Re!>ovii
wywalczyi srebrny medal rozegrttnych w RzeSZOwie MP miodzi kó w w łuczn ictw ie.
ły się

Znów ta Anglia
Dla s ympat yków s portu nad
wydarzeniem we wrzcśn i u b y ł a wiz yta
futbolistó w u.a kanału La Manche. Nies te ty. Polska tylko zremisowała w WarszawieO:O z Anglią w meczu eliminacji piłkar
s kich mistrzostw Euro py 2000.
Tomasz B rożyna z grupy Mróz
w yg rał 56. kolarski Tour de Po-logne. Fruncisrek Smuda rezygnował z runkcji trenera p i łkan)'
Wisły Kraków. po czy m zostal
szkoleniowcem Legii . Prowad7..ą 
ey w klasyl'ikacji generalncj inWis l ą najważniejszym

jeclen z najstarszych rekordów
ś w i ata - w b iegu na 1000 m
(2 .1 1,96). Hicham El Gue(Touj
ustanowil kolejny rekord ś wiata
pr7.ebiegaj:lc 2000 III w 4.44 .79_
Norweg.ia . Szwecj;1. Hiszpania i
Czechy za pewniJy sobie - jako
pierwsze - udział w p i łka rski ch
mistrzostwach Europy 2000 r. Rumunk:! Gabriela Szabo (3000 m)
i Ke nijczyk Bernard B:lrmasai
(3000 m z prze szkodami ) podzielili miedzy siebie milion dolaró w za zwycięs t wn we wszystkich sit-dmiu mityngach Złotej Lig i IAAF. W US Open triumfowała mlodsza z s ióstr Williams
- Sercna . Andre Agassi zdobyl
swój piąty tytul wielkoszlemowy.
pozwycię!itw ie w fina/c US Open
nad Toddem Maninem . Włoscy
s iat.knrze wygnili w l'inale mistrzostw Eumpy w Wiedni u z Rosją 3: I. Bokser ponorykański , Felix Trinidnd. poko nal na punkty
meksykańsk i ego Amery kanina
Oscara de la H oyę. Francjn i Australia awansował y do finału Pucharu Davisa. Kenijka Tegla Loroupe uzyskala w Berlinie najlepszy w hislori i wyni k w marulOnie - 2:20.43.
Nn Podkarpaciu powodów do
zadowolenia nie było zbyt wie-

JKS-u JarosiOIw . Siatkarki Mel noksu Autopanu Lobo Mielec
zwy cię ży l y w międ zy narodo 
wym turnieju o Puc har Prezy\lenia Bielska-Binlej. Mistrzyni
Europ y, Izabe la Zatorska zdobyła w malezyjskiej Kota Kina ba lu ~ rebrny medal MS w bil '
gach górs ki c h . Trllmpkarzc
młodsi Kama ksu K a ń czuga w
mec zu o mis trzostwo ligi okrę
gowej wygrali 40:0 z Bia lo-Czer+
wonymi Kaszyce. Z okazji 90-1<..'da piłki noźn ej na Pod karpaciu
w Jas Ie od by ła si!; wielka gala.

Żegnaj cie złudzenia
Beatu Mnksymow po raz drugi w swojej karierze zdoby ła tytuł mistrzyni ~ wiata w judo (w
Birmingham dominowali J apoń~
czycy). S ukces ten niezbyt dłu
go radowal w pa ździerniku sporo
towych fanów od Bultyku po T;Itry, bo Po bka prlegmła w Sztokholmie ze Szwecją 0 :2. wostatnim meczu eliminacji piłkarskich
mistrzostw Europy 2000, i nic
zak wali fikowala s ię do przysz łorocznego turnieju l'inalowego. Nic więc dziwnego. że PZPN
postanowil nie przedłuiać po 3 1
grudni a br. umowy z tre nerem
Janu sze m Wójcikiem . Pol s ki
Zwiąuk Piłk i S iatkowej zdecydow;l/ o odwolaniu trenera reprezentacj i se niore k Jerzego
Skrobeckiego.
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Dawid Swierad, zapasnik Wis łoki Dębica, z.ostał

mistrzem
kraju w kalegorii 58 kg. Rafał
Szybowski był Ineei w wadze
85 kg. Izabela Zalorska wygrała
w Bergen (bawarskie Alpy) ostatnie zawody Pucharu Sw;ala w
biegach gQrskich i zdobyła 10 trofeum oraz była druga w czeskich
Pardubicach. Siatkarki Melooksu Auloparu Lobo Mielec
grały

wy-

turniej o puchar prezyden-

ta Mielca. Ogłosil i śmy III plebiscyt "Na najlepszego ż u żlowca
Mułopolski i Podkarpacia w 1999
roku", W II lidze piłkarskiej c0raz lepiej grali -slalowowolanie
(2: I 7. KP Konin i 3:2 z KSZO).
traci la trochę oddech Siarka (2:4
ze Swilcm.O:O z Lechi:j Gdańsk,
O: I z Hetmanem). W Ul lidze nie
tracily wysokic h obrotów Tłoki
(l:O z Wis ł oką , 4:0 z B/ękitny
mi), wciqz prte..yodząc stawce.
Dzielnie trzymała siC rzeszowska Stał Polimarky (1:0 zGórnibem Wieliczka i Statą Sanok). W
IV na czele klasyfikacji znajdowal się R zemieślnik Pilzno (3:2
z Kamaksem. 1:3 z Kolbuszow i anką). Unia N . Sarzyna (5: 1 z
Piastem N. Wid. I: I z Resovią)
i Resovia. Marek Blażej i Dawid
Krupa , kolarze Azalii Brzóza
Królewska. startowali w MS orlików we Włoszech. Stan i s ław
Surdyka. wolniak Stali Rzeszów,
n·ie za liczy i MS w Ankarze do
Ud(lO ych. Maciej Ku ciapa zwycięży ł w XV II Memoriale E. Nazimku. Andr/..ej Huehnc powróci!
na fot el prezesa sekcji żu żlowej
Stali Rzeszów. ale zabra kło w
niej miejsca na sezon 2000 dla
trenera Marka Cieś l aka. Janusz
Darocha z Częstoc howy zwycię
ży ł w rozegranyc h pod niebem
naszego regionu 42. samolotowych MP w lataniu precyzyjnym; Marek Kachaniak z Rzeszowa byl drugi . Tenis istki tarnobrzeskiego Telwoltu przegrały (po raz pierwszy od siedmiu
lat) pojedynek ligowy - 2:4 z
I skrą Konin. Bogdan Dziuba wytgra ł XXI Nadwiślanski Bieg im.
Alfreda Freyera. Koszykar.re Polonii Przemy śl wreszcie zwycię
żyli (67:66 z PKK Warta Szczecin). 665 uczestników s tanęło na
stareie XVIII Biegu Orła . Mana
Niewczas. karate ka AZS WSP
Rzeszów. wywalczy ła w Łodzi
tytuł mistrzyni Europy w fukugo
i wicem istrzyni w kumite. Piotr
Hał on z rzeszowskiego Wisioka
został młodzieżowym wicemistrzem Polski w boksie (waga
+91 kg). Ho kei ści SKH Sanok
po zwycię s tw i e 5:1 z Cracovią
zajmowali trzec ią lokatę w tabeli . Od porażki 0:3 ze Sta l ą Bielsko rozpoczęły rozgrywki ligowe
siatkarki mieleckiego Melnoksu.
Srebrny i brązowy medlll zdobyła Karo lina Stli warz. bilardzistka
",.Ósemki·· Rzeszów. w MP .
Jan UlIrich. po triumfie w Vu·

bahce Stambul w meczu Pucha·
kwalifikując s ię do
ósemki najle pszych teamów Starego Kontynentu. W meczu kolejnej nmdy nie sprostaly jednak
ASKO ERDGAS Ll NZ (2:4).
Gary Havelock. były mistrl. św i a
ta na żu żlu , podpisał kontrakt na
w ys tępy w barwach KKER- u
Stali Rzeszów. Tomasz Służa łek
został nowym trenerem koszy.karzy przemyskiej Polonii. Ma
z:lies n a ć wiszące n:ld .. Niedż
wiadkumi'· niebczpieczeris two
degradacji. Roszada także w jaros ł awiu. gdzie. w związk u ze
s łab y mi wyn ikami ta mtejszych
szczypiornistek, zdym isjonowano Józefa Cebula rza. powierzając
szkoleniowy ster Benowi Amriemu. Grzegorz Rempa ł a zostal I
zwyci ęzq konkursu na najle pszego żużlowcn Mał o polsk i i
Podkarpacia w 1999 r. Siatkarki
Melnoksu zhlpały właściwy rytm
i wyg rywaly mecz za meczem
awansuj'lc w tlIbeli seri i .. A" na
trzecie miejsce. Mielczanki we
ws paniałym styl u zwyciężyły w
turnieju kwalifikacyjnym Pucharu Kon fedc rllcjL którego byKoszykarze Polonii Przemyśl w wolnych terminach rozgrywali to - ł y gos pody niami . p o konują c
warzyskie spotkania z /I-ligowcami z regionu. Na zdjęciu fragment m.in . faworyzowany Vakitbank
pojedynku z Resovią.
Ankara. Prl.egrywala co tylko s ię
da w serii B Siarka Tarnobrzeg,
clcie . zdobył w Trcviso tęczo  dwa srebrne medale. Andrzej GoPiłkarze Stali St. Wola (w któwą koszulkę mi strza Św ialll. w
lota p rzegr ał w Atlantic Ci ty ryc h zainwestowała spó ł ka .. Kejeidzie indywidualnej na czas. przez nokaut z Amerykaninem ra T radins") zakonczyli II- ligo·
Wielk ą se n sacją w kolars kich
Michaelem GranIcnI. Polak rc- wą jesień na I I miejscu (3 ł pkt),
mistrlOstwllch świata w Weronie
by ł o zwycięs tw o nieznanego
Hiszpana Oscara Freire. W wieku 63 lat zmarł Will ChamberJain.legenda koszykówki. Skandal w pierwszej Grand Prix Malezji w Formule 1. Kierowcy Ferrari, Eddie lrvine i Mic hae l
Schumaeher, którzy ujmowali
dwa pierwsze miejsca, zostali
zdyskwlllifikowan i za nie ści sło
ś ci regulaminowe w ich bolidach. W maratonie w Chicago
zwycięży ł Marokań czyk Khalid
Khannpuchi. Jego wyn ik by ł
wprost niewiarygodny . 2:05.42.
naj lepszy w historii tej konkurencji. Szalony weekend fra ncuskich kOlarzy torowych w Berlinie. Zdobyl i 7 złotych medali
MS na 12 moż l iwych . Po dr-a·
matycznym meczu w Londynie,
Australijczycy pokonali po dog rywce b roniących Pu c haru
Swiata rugbistów RPA (27:21).
Hakkinen obronił tytu ł mistrl.a zyg n ował z walki w dziesiątej a Siarki na 22 (20). Mistrzem
ś wiata w Formule I , dzięki zwyrundzie. nie wiedząc, że prowa- półmetka w m lid1.c zostały Tło
cięstwu w ostatnim wy ś cigu dzi na punkty . Nie s traciła IIni ki z Gorzyc (45 pkt), a na czwarprzez moment orientacji Iwona tym froncie Rzemieślnik Pilzno
Grand Prix Japonii.
Guzowska i ob roniła w Gliwi· (40 pkt). Strug Tyczy n s więto
W Atlantlc City
cach tytuł mistrzyni swiata w za· wal p6 ł wicc7..e d ział:lJności. WalI Gandawie
wodowym boksie. Jerzy Engel de mar Witow s ki , bi lardzis ta
W listopadzie oczekiwaliśmy dostal nominację na stanowis ko .. Ósemki"· Rzeszów zdoby ł w
na pom yslne wie ści z Belgii i tre nera piłkarski ej reprezentacji Krasiczynie dwa srebrne medale
USA. Podczas rozeg ranyc h w Polski. Agata Wróbel i Szymon MP w karambolu . Katarzyna
Gandawie MS w akrobatyce K ołec ki zdobyli t ytuł y wicemj- Wójcic ka . panczenistka z Sanos po rtowej dwój ka żeńska Stali .strl.Ów swiata w podnos7.cniu cię  ka , p o bił a reko rd życiowy na
Rzeszów; Bryg ida Sakows ka - żarów. Teni sistki Tel woltu Tar1500 m. ale wyst arczyło to tylko
Ka(arzyna Woj turs ka zdo była no brzeg wygrały 4: I z Fene r- do zajęcia I I miejsca w pS. S KH
pokonało mistr7.a Polski Unie;:
Oswi ę cim 3:0. S koczkowie do
wody Stali Rzeszów przywieźli z
zawodów w Strasburgu 20 meda ł i . Re~ -Ge st Rzeszów zdoby ł
mis trws two Pol s ki w koszy kówce nie ~ł ys zącyc h .
Au stral ia p o konuj~ Fr:t ncję
35: ł 2 w Cardirfi zdobywa po raz
d rugi Puchar Swiata w mgby . W
wie ku 76 l:lt zmad Włoch Primo
Nebiolo, przewodniczący Swiat ow~j Federacji LckkO.1tlctycznej
(IAAF). Tomi Mak kinen zapewnił sobie t ytuł mistrl.a ś w iat a kierowców. Po zwycięst wie na punkty nad Evandc re m Holyfieldem
w Las Vegas. Lcnnox Lewis zostal pierwszym brytyj skim mistr7..em ~wiata Inech organizacji
ś wiatowych od początku wieku.
Merłenc Ottev uniewinniono z zarl.utu dopin g~ . Słowenia. Anglia.
Dania i Turcja zwyciężył y w bafażach . zapewniając sobie udzia ł
w turnieju fina łowym Euro-2000.
Uz nawany za wzór uczciwości i
..czystoSci" w niemieckiej lekkiej
atletyce Manin Baumann. mistrz.
olimpijs ki na 5000 m z Barcclo·

ru Europy

ny. dwukrotnie mia ł pozytywny
wynik kontoli antydopingowej .
Po historycznym wyczynie (mistrl.ostwo Anglii, Puchar Anglii i
zwyc ię stwo w Lidze Mistrzów)
Manchester Un ited ukoronowllł
udany rok zdobywając w Tokio
Puchar Interkontynentalny ( 1:0 z
Palmcira~). Wladymir J a.~zczcnko
(Ukrain:I), by ł y rekordzista św ia
ta w skoku wzwy ż (2.34 m) zmarł
na skutek naduży wl\llia alkohołu
w wieku 40 lat.
P i łk arze Ruchu Chorzów zostali mistrzami jesieni wekstraklasie. Polscy szennicrzczdobyli dwa srebrne medale MS w $eulu . Wiccm iMrlami swiala zostają zespo ł y n o recistek i szablistó w . Mate usz Kusznierewicz
otrzym ał w Sydney tyt ul .. Zeglarza Roku·'. Polscy piłkarze (lepsza byla Turcja) nic zakwnlifikowal i s i ę do turnieju finalowego
mł odzie żowych ME i utracili
sz an sę występu w Igrzys kac h
Olimpijskich w Sydney.

nacjach MS . Pł ywak Mi chae l
Klimjako pierwszy przełamal barierę 52 sekund w wyścigu na IOD
metrow mOlylkiem.ustanawillj:jc
w Canbcrze re kord ś w i ala . 5 1.81
s. Grający w Barcelonie brazylijski napas t nik Ri valdo zdoby ł
.,ZłOl'l Piłkę". A u stralij s k o-d u ń 

ski jac ht Volvo 60 Nokia wygrał
regaty Sydney - Hoban. po raz
pierw!izy dopływaj,!c do !l16wnego ponu na Tas manii w czasie
poni żej dwóch d ni .

Zapaśn icy Wi s łoki Dc;:bica po
2 1 latach przerwy zdobyli tytuł
DMP kraju, Oglosili ś m y 40 . pleZezowate szczęście
biscyt na 10 najlepszych s poro
W grudniu kibice piłki nożnej towców woj. podkarpllc kiego w
czekali nu wyniki losowania MS
1999 r. i asów 50-lecia. Krajowy
-2002. Niemcy i Anglia (loso- Klub Elektronicznego Rabatu p<>wanie w Tokio) z na ł a z ły s ię w nownie zos tał s ponsorem rze tej samej grupie eliminacyj nej szowskich żu żlowców . Koszykapiłkars ki c h mis trzostw świa ta
rze przemyskiego UKS ..Ni(.~ź
2002. Polska trafiła na Norwegię . wiade k·· zostali mistrzami Polski
Ukrainę. Białoru ś. Armenię i
młodzieży ni esłyszącej. Podczas
WlIlię w grupie 5. Diego MaraIyzwiarskich MP na dyslansuc h
dona sponowcem s tulecia w Ar- w Sano ku najwięksZlI indywidugentynie. Charles Barkley opu- - alnośc ią by ła KatarLY na Wójcicścił koszykarski parkiet w wieku
ka. która zdoby ła 3 złote i jeden
36 ła t . po c i ężk i ej kontu zji. s rebrny medal. Srcbrn y krążek
MKOl po i nformował. że prze- wywalczyła inna sanoczanka znllcza 12 milionó w dolarów na Agnieszka Szalkiewicz. Siatkawalkę z dopingiem. Polska prl.erze Resovii dwukrotnie pokonali
Stolarkę. Wołomin popraw iając
grała w Bergen z Francją 21:28
w 1/8 fin a!u mi strzostw ś wiata sobie humory i lokatę w ta beli ł 
pilkarek rę czny ch trac ąc sza nsę ligowej Scri i B. Koszykar7.c Powy s tępu w Igrzyskach Olimpijlo nii Przemysi zakończyli ro k
skich w Sydney. Australia wy - zwycięstwem (78:75) nad BobragTllł a z Francją 3:2 w fina ł e Pu mi Bytom. a piłkarki ręczne JKS
w kiepskim stylu uległy (20 :35)
charu Davisa.
Kazimierz Górski zostal wy- Soś ni cy Gliwice. Poloniu Przebrany trenerem SD-lecia Polskie- myśl ś wię towa ł a jubileusz 9O-lcgo Związku Piłki Nożnej. li Zbi - cia. W zawodach Pucharu Swia.
gniew Boniek piłkarzem 80-le- 13 w Wiedniu w trójboju s ił owym
cia. W Zakopanem. w konkursach św ietnie spisali s ię Rimma i RaPucharu Swiata w skokach nar- fał Stareń czak . Trenerzy i sporciars kich triumfował Niem iec towcy życzy l i sobie jeszcze lepManin Schmiu . Andrzej Golota szego 2000 roku. Do tych wszystmia ł wypade k samochodowy . w
kic h powinszowań d o ł!I Czamy
którym odnios ł niegroine obm· własne. również same dobre.
żcnia . Losowanie Euro-2000 w
MAREK BlUJ
Brukseli: Anglia i Niemcy w jedROMAN RYBleKI
nej grupie. podobnie jak welimi-

Podczas kwalifikacyjnego tumieju o Puchar Konfederacji mieleckie
siatkarki znalazfy sposób na NWfł/ki _~ __....., ...t. ~ . . ..... .... "
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Tomasz Ryzner

Spodek

,
Czas lak szybko ucieka,
naszych stałych
uczest ników plebiscytowego glosowania nie zdołała
jeszcze zdecydować komu
przydzielić miejsca w pierwszych dziesiątkach , a do zakończenia tego etapu konkursu pozostał już tylko tydzień . Dokładnie sześć dni,
bowiem do 8 bm. przyjmujemy kupony (decyduje dała
stempla pocztowego).

że część

ala polska ekipa wraz z rowspó lni e
d zi nami
C
Nowy Rok w jedn ym z katowitał a

wickich lokali . - Zabuwll byla
wy ś mi e nit a . Czę ść c hł o pcó w

wrócil a do hotelu około 1.00,
reszta wraz z trenerami zakoń ·
czyla zab a wę o 2.00 w nocy powiedzial lrener reprezenwcj i.
Ireneusz Mazur. Wczoraj nasze
nadzieje o lipijskie mialy już do
d ys pozycj i " du ży" Spode k .
Zwycięzca turnieju (od 3 do 9
styczn ia) lIw;msuje do igrzysk
o limpijsk ic h w Sydney. W hali
"S podka " zag r:J 6 dru ży n prócz Polaków, Buł gar i ... Czechy. Ho landi a. Jugos !:Jwiu, Ło
lwa. Turniej rozgrywany będzi e
sys temem ka idy z ka żdy m .
O stutniego dnia. s potk ają s i ę
e ki py. które w t:Jbeli zaj mą
pierwsze i dn.ig ie miejsca.
Pi e rwszy mecz z:l wodó w.
Polska - Ło t wa rozpoc7.nie s ię
dz i ś o 15, 15. O 17.45 z:lgr.. Bulgaria 7. Jugos ław i ą. o 20. 15 Czechy z HOlnndi". Jutro bialo·t'zerwoni 0 15 .1 5 zmierL:1si ę z l3ul ~

kom isja
N
bm. na
Balu Mistr.lów Sponu w hotelu
ill>t.;r niC
rozpocznie
liczenie głosów i 29

Niektórty uczestnicy g łosowa
nia p rzysy l:lją po kilka. a nawet

Andrzej Kozdrariski

tuż

przed skokiem z

wieży.

gurią.

kuponów. Eliztl Kaplila z Rzeszowa dostarczyła do
naszej rccJukcj i blisko 200 wy_
pclnionych kuponów. W 10 najlepszych na dwóch pierwszych
miejscach kilkud zie sięci u kupokilkadziesiąt

nów u miejscowiła due ty rzeszowskich (tkrobatów - B rygidę
Sakowską i K atarzynę Wojlurską
oraz AndrLCja Piechotę i Tomusza
Wlezienia, a na Irzecim - pi ł kar
kę ręczni! JKS Jaroslaw M ałgo
r.wt~ Bp An;. Wśród asów też najczęściej stawia na B rygi dę Sakows ką·

Amarowiez. z. Dybnw ki k. Krasiczyna dzies iątkę
asó w wytypowal następuj ąco: l .
Grzegorz Lato, 2. Florian Kap:Jla.
3. Henry k Kasperc7.nk. 4. Kazi·
mierl Lipidl , 5. Waduw Nycz,
6. Lucj:J1l Trela, 7. Zyta Mojek,S.
S tani s ław Majc her. 9. Janu sz
Trlcciak, 10. Adam Sandurski.
Ciek:Jwa jcst także jego propozycj:l.jcś l i chodzi o 10 najlepszych.
Oto ona: I . GI7.egorz Rempała ,
2. Katllrzyna Wójcicka. 3. Iz. . .bela Z:lIorska, 4 . Mariusz Borezyk.
5. Magdalena Cieśla , 6. Marek
Gawlik , 7. Marta Niewczas, S.
Marek Kachaniak, 9. AndrLej
Ko zdrariski, 10. Tomasz Przewrocki .
Ryszard Rzeszutek z Kolbu szowej jcst już mniej zdecydowany. gdYŁ w 10 asów na kilku ku·
po nach na pieJ}-Vszej pozycji
umieszcza GrzcgOrLóI L'ltę , a nu
innych Adama Sandurnkiego. Po·
dobnie typuje do 10 najlepszych.
Kilka rdZy postawil na KatarLynę
Wójcic ką , uJe także pierwsze miejsce prLy-Lnal duetowi akrobatek B. Snkowska - K. Wojturska.
Wacław
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Polscy siatkarze przygodo rozpoczynającego się dziś w Katowicach turnieju przedolimpijskiego trenowali już w
noworoczne popołudnie. W
głównej hall Spodka trwało sprzątanie po sylwestrowym balu, toteż zawodnicy skorzystali z
mniejszej salI.
towujący się

OSTATNI TYDZIEN

gerować.

posprzątany

Sydney
czeka

na 10 naJlepszYch sportowc6w
woJ. podkarpaCkiego w 1ggg r.
I as6w 50-lecia

.. Rzeszów·' og łos im y wyniki. Nn
liczenie pozos tawiliśm y sobie trochę więcej c7..asu niż zazwyc7...'lj.
bo tym f<lzern praktycznie Sil to
dwa oddzielne plebiscyty - na 10
najlepsl.ych sportowców woj .
PocJkallxlck iego w 1999 r. i na 10
liSÓW 5O· lecia "Nowin".
Sprawdzaj ;1 się nasze przypuszczenia, że w ostatnie dni gło·
sowania otrlymywać będ zie m y
spore porcje ku ponów, Codziennie poczta je:~1 bog:usla i ju ż w tej
chwi li w pr zy bli że niu można
okrcSlić klo znajdzie si{' w pierw·
szej trójce. Oczyw i ście, lego nie
zdr.ldzimy. aby niczego nie su-

stycznia 2000 r.

DzIII

sportowy - tel. 862·18-38_

KONKUR SY (ul. Unii Lubelskie] 3)

Pr zy p o minając,

że

w ś ród

uczestników głosowania rozlosowane i'..OSl1l ną nagrod y, czekamy
roy
na kolej ne przesy łk i.
ODDZlAŁY

PAP, lot

Zadyszka
liderów

Turniej Czterech Skoczni
- Garmisch-Partenkirchen

Małysz

blisko Schmiłta
Austriak Andreas WldhoetzJ
w Garmisch-Partenkirchen drugi konkurs 48. Turnieju Czterech Skoczni. Drugie miejsce zaJą! prowadzący
po pierwsze] serii Japończyk
Masahiko Harada, a trzecie
Fin Janne Ahonen. W klasyfikacji generalnej prowądzi WIdhoelzl.

wygrał

Malyslo jako jedyny z Polaków
do
Adam
(najlepsza trLydzieslka), zaj·
awansował

fi nałowej

sc ńi

Słoweniec Peter Zonta
wygrał wczoraj kwalifika-

cyjną serię skoków przed
dzisiejszym konkursem w
Innsbrucku, trzecim w cykłu
Turnieju Czterech
Skoczni. Zonta uzyskał notę 114,6 pkt za skok na odległość 109,5 m, Drugi rezultat miał Norweg Lasse
Ottesen, który lądował o pół
metra bliżej.

mując osru.tecznie 17. miejsce. Pozostali Polacy sru.nujący w konkur·
sie skakali slabo. Wojciech Sku·
pień zająl46 .. a Rołx;t Maleja ostat·
nie, 50. miejsce. Z.Jycięzca z Obe·
rstdońu i triumfator ubieglorocz·
nego turnieju. Niemiec Martin
Schmin, zujął dopiero jedenaste
miejsce. W pierwszej serii rywał i 
zacja odby wała się systemem k.O.
Tylko Adamowi Malyszowi, który
uzyskał odległość 103.5 m. udało się
zakwal ifikowoc do drugiej serii. Jego rywal. JapOliczyk Kazuya

y oshioka. skoczylna odległość 95 j
m. W drugim skoku Małysz mial
109m.
W pierwszej scńi bardzo dobrze
skakali reprezentanci Japonii. Ha·
rada uzyskaj 11 6 m. Drugi był jego rod:Jk Hideharu Miyahira (11 3.5
m), a trzeci Widhoclzl (113 m).
Ten ostatni w drugiej seri i oddal
najdluiszy skok dnia - 12 I Ol - i
wygał turniej .
Wyniki: 1. WKłIo&IzI 241 ,7 pIU (1 13 ł
121 m) 2. Harada 231 .9 (116 ł 112 m) 3.
Ahonen 231 ,8 (111 ,5 t 117 m) 4. Sven
Hannawald (N'!eI'OC)') 228.6 (1 tO.5 t 116.5
m) 5. Andreas Gokbefger (Austria) 225,9
(110,5 + 115 m) 6. Wie Kantee (FlnIandia)
224,5 (l 1l ł 114 m)•...,1 l. Martin Schmltt
(Niemcy) 218.4 (110.5 t 112.5 m),..., 17.
Adam Malysz 198.50 (103,5 t 109,0);
klasyfikacja po dwóch konkursach:
1. Widhoelzl 469.2 pk1. 2. Schmil1
461.4. 3. Gołdberger 459.1, 4. Halada
455.9. 5. Hannawald 455.7. 6. Ahonen
453 .4, 7. Kantee 437,4, 8. Mlyahira
420,4. 9. Otlesan 419.2. 10. Jan) So·
ininen (Finlandia) 418,2.
PAP, tor

ie
wyc h konkursów spi sywali
Bwohaterow
Niemiec
d o t y ch cz:J~o

~ ię

ni edzi e lę s ła biej .

Martin Schmin uzysku! dopiero
dwunasty rezultal (1045 m), a
lider Turnieju Czterech Skoczni,
- Austriak Andreas Widhoclzl.
byl trzynasty (104 m). Inny Austriak, Andreas Goldberger , zaj<t ł do piero 47 . miej sce. a Japonczyk Masahiko Harada i Fi n
Mmti Hau tamaeki z ajęli miej sca poza czo lową pięćd zies iątką .
Wyst artują jednak w konkursie
7. " urLędu" , z uwagi na wysokie
miejsca ,jak ie zujm ują w klasyfika cji Pucharu Sw iata.
W pierwszej seri i konkursu w
Inn sbrucku wystartuje Adam
Malysz i Wojciech Skupien.
PAP, tor
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Annę Kumikową kochają nie tylko tenisowi kibice i dziennikarze ale takie australijskie de/finy. Rosyjską tenisistkę oprócz za bawy czeka w Australii takie ciężka praca podczas tumieju w Gold
Coast.

Austriacki skoczek Andreas Widhoelz/ skoczyf w Ga·Pa
metrów i nie tylko wygra I konkurs, ale i wyszedf na pierwsze miejsce klasyfikacji ogólnej Tumieju Czterech Skoczni.
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