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Jerzy Lenlar1

Oddychać muzyką
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Grzegorz Markowski
dzwo ni do niego,
Agnieszka Ch ylińs ka
je z nim śniadan i e ...

Na poduszce
; pod

że

przez przypadek.
o to mo rd erstwo.
Sprawdziliśmy . Szczególy się zgad7.ają. Jego relację postanowiliśmy opu blikować w calośc i .
- Po południu w soboIę wr:lCUlem z Krakowa. W polonezie blokował się ham ulec. musiałe m przystawoc co kilkad7.ic:siąt ki lolnelrÓW.
Kolejny postój - las w pr.lys iółk u
Podlesie Machowskie. Dwieście
metrów w głębi lasu wbaczyłem na
dróżce prowadzącej do przysiół
ka. uSlawionego tyłem do jezdni,
srebrnego mati7.a. 2'..atrLymałem się
w !XJbliżu. Zwróciłem u wagę. że tył
matiz.a był mocno wgn ieciony. a
w samochodzie pozostawione były damskie fatałaszki. Wszedłem
do lasu za grzybami. Przez jakiś
czas przedzierałem s ię pr/.cz gęste
o t a r ł się

zarośla wzd luż dróżk i , prowadzą

cej w kierunku pn;ysiólka . Kiedy
prlCZ galęzie można już było dojrzeć domy. nagle zaskoczyi mnie
głos: - No i co.są grzyby? Pytanie

("

kołdrą z dZ::~:;:;~~

się

Otarłem się
o zbrodnię

T wierdzi,

bądź mądry

fu terkowej
ś pi się lepiej.

Naoczny świadek zgłosił
do naszej redakcji

PODKARPACKIE. W sobotę
Marla i Piotr S. z Tamowa wyjechali z domu z 50 tys. zł . W
n iedzielę znaleziono Ich samochód w lesie koło Pod&esia
Machowsklego. W tym dniu
rozpoczęto poszukiwanie. W
poniedziałek , w miejscowości Jodł6wka-Wałki znaleziono zwłoki poszu kiwanych.
Niedługo potem odebrał s0bie tycie jeden z poUcjantów,
brat zamordowanej. Jedna z
hipotez zakłada, że to on za.
strzełłl małżeństwo. Taka Jest
wersja oficjalna. 00 naszej
redakcji zglosił się naoczny
świ adek. który twierdzi, że w
całej tej historii... coś nie gra.

Kibicu,
s I,. 31

w poduszce

wciąż pełny

-

szczegóły

str. 5

EKG w każdej wsi

zadał stojący

w zaroSIach chlopak.
może l8-letni . ubruny niedbale.
uśmiec hnięty g lup kowato. S tał
nieruchomo. jakby na coś c7.ckal.
czy kogoś lub C7.cgOŚ wypatrywał .
Nie sprJwial wrażenia grzybiana.
Nie czekając, aż dokotki'.ę odpowiedzi 7.adał następne pytanie: Ten samochód to jeszo.c tam stoi?
Domyśliłem się. że mówi o mUl izie. Odpowiedziałe m : - Stoi jc.<;zcu. ałe jest stuknięty. Moil:. był jakiś wypadek i facet odc7.ckuje. aż
sprawa ucichnie. - No ... , był wypadek - odpowiedzi ał z pr7.ckonaniem c hłopak. Więcej nie rozmawia l iśmy.

Wróciłem w pobliże matiza. Nagie od głów nej szosy nadjechał
szybko "blaszak"; stary, nieo\creśloncj marki, podmalowany podkładówką. z kratą wewnątrz. oddziel ającą część bagażową Gak w
samochodach dostawC'.lych). Kiedy dojeżdi.al , zahamowal niepewnie . jakby nie mógł się zdecydować. czy kierowca chce tutaj zatrzymać. Nagle _ nieoczekiwanie zaparkował między malizem a maim samochodem. choć akurat tutaj
miejsca nie było wiele, a da lej pobocze drogi bylo zupełnie puste.
Wyg lądalo to dziwnie. bo nikl lak
nie ..zagęszcza" w takiej sytuacji. Z
samochodu wysiadl o kolo trzydziesto letni mężczyzna (kós7..ula.
spodnie.jasne wlosy) z wilczure m
na smyczy •bez kagańca i 7.ac7..ą1 iŚĆ
w s t ron~ malizn. Przec hodząc,
prl)'jrzaI mi się UWa7.nie, specjalnie
nie odciągając psa. który cały czas
wściekle rzucał s ię w moim kieru nku; mężczyzna n ajwyraźn iej
chcial mnie przestraszyć.

Mamy za mało miejsc na odpsychiatrycznych.
. str. 3.

dział ac h

Oko w oko

Z

UFO

Tym I".tzem w Nosówce pojawi ly się dziwne kręgi na polach .

. sl... 4.

Narkotyk
pod dębem
Po halucy nogenne grzyby zbienlcze jeżdżą w B ieszczady i do
Tarnobrzega.

Działkowcy

nie chcą

utracić

swoich przywilejów

. slr . 4.

Partia Kupiecka bis
Podejmiemy starania o utworzenie nowej Panii Kupieckiej.
która pr.lejmie majątek starej parlii - deklaruje Kazimier!. Baran.
. slr. 5.

Omijanie
dystrybutorów
2'..apowiedż podwyżek cen gazu
plynnego odstrasza kierowców
c hętnyc h do mon t a żu instalacji
gazowych w samochodach.

a slr . 6.

{Nie)uczciwa
konkurencja

MARKET ZAMIAST
MARCHEWKI
IWONA BALICKA

PODKARPACKIE. OzlaOl;owcy protestują przeciw Ich powszechnemu uwłaszczen i u .
Obawi ają si" że obciąłen i
dutymi podatkami będą musieli sprzedać swoje ogródki.
Wtedy miejsce pięknych , zielonych terenów zaj mą hipermarkety I osiedla mieszkaniowe.
enat wprowadziI we wtorek
ponad 60 zm ian do u~ l awy
uw łaszcze niowej. Przyjął m .in.
pop rawkę, która prrew id uje wl.,czenie ogródków działkowych do
programu powszechnego uwł asz
czenia . Wyni ka z n iej. ieobywate le RP. którą ~ d niu wejśc i a w
życ ic ustawy u żytkują grunty naleZące do Skarbu Państwa lub jednostek samO!'Z:ldu , pr.teznac7.one
w miej scowych p lanach zagospodarowania prrestrzennego na
pracownicze ogrody działkowe.
staną s ię ich wlak icielami .
- Uwłaszczenie dział kowców
to złud ne dobrodziejstwo. Co z

S

Clltg dalszy na sir. 4.

Piekarze oskarżają swoich konkurentów O slosowanie cen du mpi ngowyc h .

DREBUD

_._ .

tego. że staniemy się wlaścicicia
mi gru ntów . skoro nie będ zie nas
stać na ic h utrzymanie i oplacenie.
podatków od nieruchomości - wylicza Tadeusz Sulikowski . prezes
Ok~gu Z'lfZlIdu Polskiego Związ
ku Dzialkowców w R7.eszowie.
Dóalkowcy zr/..eszcni w związ
ku za uży t kowanie gruntu pł acą
tylko roczną skład kę w wysokości
27 zl za 3-arowyogródck. Ustawa
o pl"dCOwniczych ogródkach dział·
kowych z 198 1 r. gwarantuje im
m.i n . ochronę prawną, zwolnienie
z podatkÓW i opłal loka l nyc h .
Dzialkowcy z region u obawiają s ię Ulr.tty ochrony pr.t wncj. Pod
znakie m zapytania stoi też sens
iSlnie nia zwi ązku działkowców .
który do lej pory dbał o ic h interesy.
- Najpe.w niej kolejny m krokiem ustawodawcy będz ie uchyle nie ustawy z 198 1 r. Nie wc hodziliśmy w drogę gmi nie, jeżeli
chciala pozbawić nas kawalka ziemi, np. na rzecz rozbudowy i 1'01.woju m ias ta. Działkowcy dostawali odszkodowania. nowy te ren
·i po klopocie. Jak będzie teraz? -

zas tanawia się An na Kuropatwa.
sekretarz Zar/.ądu Okręgowego
PZ D w Pr7.emyślu.
Najbardziej d z iałkowcy obaw i ają s ię tego, że nie będzie ic h
s tać na utrzyma nie działki, uiszczanie podatk u i innych opłat.
- W większości to ludzie b iedni. emeryci i renciśc i . Gdy ty lko
trafi się dobra okazja. sp rzed adzą
ziem ię. Kupców na piękne zielone tereny. zw łaszcza w Ią.eszo
w ie , jest wielu. Zamiast dz iale k
będziemy m i eć hipc rmarke ty i
osiedla mic~-zk.miowe - ubolewa
T . Sulikowski.
Zwlaszcza, że w R7.eszowie w
okolicach ogródków ceny dzialek budowlanych s ięgają 5- 10 tys.
zł ZI1 ar. Senator Mieczysław Janowski , wspólau tor jednej z poprawek do ustawy uwł aszczają
cej dz i ałkowców. us po kaj a . Ogrody dzia lkowe w planac h zagospodarowania prJ,estrren nego
wid niejqjako tereny z ie lone. Nie
mogą w i ęc zmieni ać swego przeznaczenia. Tylko nadzwyczaj ne
pos tanow ie nje rady gmin y czy
miasta może 10 zmienić.
•

producent

OKIEN I DRZWI
Katarzyna KoI:JyIarz ze swoimi sztalugami przyjechała na rzeszowski Rynek z Bojanowa. Jest uczennicą 4 klasy Liceum
S ztuk Plastycznych w JarosławitC
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JUTRO W MAGAZYNIE

Wózkiem po Europie
Anur Kicak spod Rze. . zowa,
rekordzista w jeździe wÓ7.kiem
inwalidzki m po Połsce , wy ruszył w podróż po Europie.

z wirusem

rym zu urodze n ie trzeci~go
dziecka wyrzuca s i ę kobietę z
pracy.

Lckar/J: dają im 3-5 lal życia .
A w drodze trreciedziecko ...

Trzy razy

Dom pod chmurami

Klo zab ił młode malżcnstwo?
Dlaczego policjant slr7.clil sobie
w głowę?

Małżeństwo

Wietna m to panstwo. w kló-

śmiert

2

Stronę przygotował

NOWINY

Wojciech Duda

czwartek, 10 sierpnia 2000 r.

z drugiej strony
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Spoko!

RZESZÓW

852-27-49
Przemy. 1
'70.42~'
T.,nobrzeg
822·22-t 6
St.low. Woł. 822·22·1 6
S.nok, Kroano 464-02·93

Opalenizna Leppera
- Andrzej Leppcr powiedział w
wywadzic zamieszczonym we wtorek w .. Nowinach·'. że piekn ą opa·
l en i z nę 1.3wdzięcza kampanii wyborczej , bo prl.ez cały czas prze.bywa na powietrlu. Ja mu radzę
trochę na powietrzu pop racować.
Gdyby popracował - jak rolni k. za
którego s ię podaje - też by się opalił i nie mu s iałby osm ic..~zać s ię ,
biorąc udzi ał w wyborach - radzi
Czytel nik z Jasia.

Harry i króliczek Brian
Jastrząb

Harry demonstruje swe u m iejętności myśliwskie, atakując królika podczas pokazu na terenie londyńskiego ZOO. Króliczek Brian nie Jesl zwykłym zwierzakiem. Skonstruował go pracownik
ZOO, Andy Hall sworłh .,krzyżując" pluszowego królika ze sterowanym radiem I'{lOdelem samochodu

VW.garbus",

SZCZERZE MÓWIĄC

Bylo -

minęlo

- Dlaczego , pana zdaniem,

SYLWETKA

Pan pochodzi 7.c Sniatynia w wojewóc:i"I:twie iWllnofr:mkowskim.
DIIIczego tak nudo kontaktów Pt
właśnie z tym obwodem?
- Nic zgadzam s ię z tym. Obwód
iwanofmnkowski podpiSll1 umowę
o ws półp r.ley z województwem
OIXlIski m. Be zpośrednie kontakty
mamy też np. z Tanlowem. Są też
kontakty na poziomie np. powia·
tÓw. Zgadzam s i ę. że. kontakty z
Pc:x1karpaciem mogą być bognl~zc.
- Obwód iwanofr.mko ....'Ski koj arLYsię z Czarnohorą. Olat-7.q,'O
lak wolno Iworzy się lam baza
turystyczna?
- S:I miejsc:1 w naszych górach,
gdzie S;j dobre miejscu do wypoczynku. Nawet nn poziomic ('uropcjskim. Kiedyś spytałem bumlistna Bukowiny Tatr.tariskiej. ile u
nich jest wyciijgów narciarskich i on

- Usługi naszej rodzimej Tele·
komu nikacji dalekie są od doskonalolki. Jej szefowie nie robią wie.le , by popra wić jakość us ł ug . Poprzestają jedynie na zmianach w
eennikach. Coraz drożej koszt ują
nas pol ączcnia. Nikt nie pomyślał
też o dostosowaniu uslug do aktua!nego adminislrucyjnego podzia·
łu . Niedawno leżałem w szpitalu w

Kościół

w Osieku

- Czyżby

odpowiedział.l.e43 .

W Worococic
tak ich wyciągów jesltylko 3. Turystykajcst z pcwnoSc iąjcdnym z
kierunków naszej wsp6łpr,K.:Y . WicIe osób, np. z USA. Niemiec czy
Wielkiej Brytanii,chcialoby pr/.)'jechać na Ukminę, ale trleba im
st wort.yć odpowiedni,! bazC turyst)'C7J1ą . MO"lem}' wykorzystać rown ież polskie doświadczenia.
Rozmawiali
PAWEŁ KUCAi A.NOf2EJ KLIMCZAK

Jan Musial

Bez kwiatów i zniczy

Na dowód.

-

B y łam

na pogrlebie na ZaCmcntarl u - 7.alelefonowała mieszkanka Pr.remyśl:i. - Bardzo się s piesl.}' łam , żcby zdążyć i
nic ku p iłam w mieśc ie kwiatów ,
ani znieza, bcdąc pnekonana, że
nabędę je prlł..-d Cfl1entarlCm. Niestety. zawiodlmn się. W pobli żu
nie ma bowiem żadnej kwiadarni
ani kiosku. DlaeZ('go'! Po pierwsze - uruc homienie takich punktÓw. jak tOlrul miejsce przed Cmen·
tarzem Głów n y m , to w ręcz koniecznoSć. Po drugie - to świetny
interes, bo pogrzeby odby wają s ię
kai.dcgo dnia. PoZ"I tym ludzie C7..ę~
sto odwiedzają groby swoich najbliższych i 7Jlajomych. Czymy nikt
sańskim

not. wab

do poprawki

- Na

ł'

•• • •

ł'

..... __ ••••
~
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patycznych Belgów. Choć do Polski przybyii samocł1odem to po na·
szym regionie najchętniej poruszają się rowerem. Dwoigu d0rosłych- Marcowi Btosenowi i Annik Roos - f.aoNarzyszy 1,5-roczny
syneł<. Dries. Mały podróżnik podąża za swoim ojcem w specjalnym
wózeczku. Spotkaliśmy Belgów w Kalwarii Pac\awskiej, gdzie przyjecha.ti z gospodarstwa agroturystycznego w Makcmej, gdzie miesz·
kają. Długi pOOjazd na WZQÓIZe kalwaryjskie dał się mocno we zna·
ki dorosłym . Dries właśnie się zbudził. No cóż, nie majak u taty. jar
JOKER
6490396

n

DUty LOTEK
3, 11 , 13,23, 30,40
, "

Uwaga na piranie
Na rzeczce pod Grójcem
kilogramowa pirania zaata·
kowała spoczywającą w wodzi e siatkę ze złowionymi
przez wędkarza rybamI. Są
dowody!

Ławki

Wózeczkiem za rowerkiem
wMakowej poci Przemyślem pr.z~a od kilkunastu dni tro;e sym-

ZWIERZYNIEC

,.Nowiny" pn.coczyły
ważne ze społcc7J1ego punktu widzenia wydunenie? Ani słowa o
tym. że w niedziele poświecono
kośció ł w Osieku w powiecie jasielskim. budowany od wielu lat
wielkim wysiłkiem wiernych.
no1. uk

nicchcialzarobić?

14, 18, 20, 21,
30, 31 , 33, 42, 47,
63,64 , 67,

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'

J arosław i u. ŻCby dodzwo nić s ię

FOTO-PSTRYK

Swieżo miano ..... any rzecznik
podkarpackiego sztabu wybo r.
czego Mariana Kn.aklewskie·
go, b"dzie l eż pełnił funkcję
doradcy politycznego
wojewody podkarpackiego.
U rodził s ię w 1948 r . Absol·
went polonistyki. U koń czyil eż
Podyplomowe St udium
Dziennikarstwa. Działacz
podziemnej , .solidarn ośc i ".
Z rekomendacji ,.s" senator
I i II kadencji. W lalach 199092 wojewoda prLemyski. Polem redaktor naczelny .,Nowin" . Następnie nauczyciel w
Liceum Ogólnoksz t ałcącym w
Przemysiu i prezes spółki
R·Press ....· ydającej "N". Obecnie prac uje w gabinecie politycznym szefa MS\\'iA
Marka Biernackiego,
- Ma (zwoJ"() dzied
- 3 córki i syna,
Jego hobby
to dobnliteratura.

Po I(l winie pmlwyid: celi ben zyn)'. spom s rupa
kierowców, ill'/lIs:;Cill tych m/liej illlllożnycli . po·
.\·f/lnowila w it/ lI'estowuć. Zamomow(/Ii II' swoich auttlch i"stala(je
gazoll'e ,jeidzili tal/io i ,'kologici llie.
Do czasu; bo przecież powszechnie i nic od dziJ wiadomo. że
wszystku. L·O piC'klw trwa krótko. Nit' więc t/i iwlleKo, że kiedyś II/U·
siww wpowiedz.ieć (I()(lwyi,.ki celi ga:/J. I. że /ladciąga kres f(ln/ej,
gazowejjazJy ...
Na su:zę.icie - Ixtdimy tego /lell"lIi - prodllcenc/ benZylly nit' ~pią.
Możemy być spokojni, że polllyslą o IU/.f, że jaki~ KOfl(:ern Naftow)',
czy imU/ Rcifil//:'/"ia Gdańska mów og /osi p()(JwyfJ.r celi ..
... / \\'C.edy. Drodzy Czytelnic)' - zwlasU'z(l ci mniej wmoŻn i. któ·
rzy postmlOlI'iliśt:ie zainwestować i ZlIIllOm()wa{iście IV swoicII au·
tach instalacje gazowe - (,IIÓW będziecie górq.!

Gorzej I drożej

do Rzeszowa, m usi ałem wy~c ić
numer kierunkowy. A z.n tego r0dzaju rozmowy płaci s ię drożcj.
To Chyb..1 jakiś absurd - sygnalizuje
Czytelnik z Rzes7.0wa. not. graw

Rozmowa z ZENOWIJEM KUAIAWSKIM
konsulem generalnym Ukrainy w Polsce
kwestie historyC'lJ1CPolski i Ukrainy wciąż ut rudniają niłS'lC wza·
jemne kontakty?
- ZawS7.c będ:tl udzic. którq hi·
stori~ będą stawiać na pierwszym
miejscu. Od trl..cch tatjcslClll \II PoIS(:c,obscJWuję zmiany. które idą w
dobrym kierunku. Z.arówno \II Polsce jak i na Ukrainie. Pomocne są tu
nasze wspólne kontakty. Pamiętam
spotkania w gronie naukowców czy
m lodzicży. podCZlIS których podnoszone były spmwy histol)·cznc.
Ważne. by o historii pamiętać. ale.
nic może on:1 wpływać negatywnie
na nasze SlOsunki. Mówiąc o historii musimy pam iętoc. że. wtedy .gdy
byliśmy plll1nerami. korzySci czerpali śmy wspólnie.
- W Pooo mo:i'Jm s potkać clement y kultury np. z Wolynia .

TOMASZ tELEtNY

łamach "N·· często pojawiaj" s ię infonnacjc o zdewastowanych ław kach. Dzieło wa ndal i
można dzi ś ZOb..1CZyĆ przy Szpitalu Przcciwgruzł iczym na ul. Rycerskjej w Rzeswwie. Odpowie~
dz.ialnc służby obiecuj:! ieh naprawę lub wym ianę . Czy kończy się
jedynie na obietnieach. tego nie
wiem. M yślęj..--dnak . że czas równici pomyśleć o sposobaeh skutecznego karunia bezm yśln ych dew:L~tat0r6w - proponuje Czytclniczka z RzeS7.owa.
not. graw

Leśne

skarby

- Cltdlllcm się poch walić. Mój
tl""lynastolctni syn zn:.lazl w 7.3'gajniku koło domu czterdz.ieści prawdziwków - mówi Hcnryk Szkodz.inski zGwizdowa k .leżajska .
Łukasz wybrał się do lasu z kole.gą Danielem. W jednym miejscu
chłopcy znaleźli czte rdzieśc i grzybów rożnej wielkości . Od całk iem
malu tkich, aż po blisko pó łtoraki·
lowy. Naj większy oka z m ial
33-cm sredni cę kapelu.w..a. a sama
noga miała 10 cm. Kilka mniejszych bylo również dorod nyc h.
Waiyly po pól kilbgriUTlll ! IlOlzet

że

węd karskiej

to nie wy tWÓr
fantazji. "Wia-

domości Wędkarskic·· zam ieści l y
zdjęc i e mężczyz ny

niecodziennl\

wraz z jego
Pimnia z

zdobyczą.

Piranie w rzekach znalazfy

za

sprawą

się

akwatysrów

taką zac iekłości,1 atakowała siatkę ,

;;.e dała się pochwycie w podbiemk.
Także

na

kąp iel i s ku

w pob l iżu

Che łma wędkarz zlowił piranię .

Policja w tamtym rejonie otrzymala zawiadomienie o zaginięciu
krowy. Pol ożono to jednak na
karb poczynan zlodzici bydła .
Ichtiolodzy prąpu szczają . że
piranie w polskich rze kach zna·
lazly s ię za spmwą akwarystów.
którzy w len sposób pozbywają
s ię swoieh poludn iowoamerykanskic h okazów ( można je kupić
lak !:!two. j:.k np. skalary czy guraminy).
Na pocieszenie amatorom k".
pieli dodaj:l. że nawel jeże li w
Wiśle pływająjakicś pimnic, 10 na
pewno zabije je pierwszy mróz.
Przed lat)' Zbigniew Wieczorek odkryl w Wi ś le koło Tarnobrzega meduzy spolykane.jedynic w Ameryce Pld. Nie wygi-

POGODA NA DZiŚ ...
Przeważnie pochmurno. ale
bez opadÓw. Wiatr slaby. zachodni. C i śnienie atmosfe·
ryczne wynosiło wczoraj wie·
czorem w Rzeszowie 995 hPa,

dziś będzie spadać.

nę ! y do dzis. choć Wi s lajuż kilka krolnie śc ięta by ł a lodem.
- Tooclmiana nlt.-duzy żyjąca w
do.-lCCZU La Plaly. Do Wi sły przypu szczalnie trafi ł a za s prawą
akwarystów - twierdzi Zbign iew
Wie!:zorek . - S ł ysza lem o pimniach pływających w polskieh r/..ckach. Wiem, że np. śl ąscy akwaryki wynueują zbędne okazy do
:.tawÓw i rle k. Akwariowe ryby
przez pewien czas mogą prleżyć
wekstrcm'llnych dla nich warunkach (np. duże zanieczyszczenie).
Ale niskie temperatury są w Sla·
nic prlCtrzy mać ty lko welon ki twierdzi Zbigniew Wieczorek.
Na kanała c h w sąsied ztw ie
elcktrowni. woda (podgnana w
procesie c hłodzenia gcncmtorow)
ma tnk wysokij tempe raturę , że
nie. zamarla nawct podczas najsilniejszych mrozów.
koz

• •• 1 NA JUTRO
Zachmurzenie zmienne,
przelotnymi opadami de,;~c,u .
Wiatr słaby, południowy.
acja biometeorologiczna
rzyslna.
Me
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Nie przewidziano

likwidacji .żadnego

szpitalI!

Trzy rundy
Lecha Wałęsy

EKG

104. wizyta

W każdej
JOANNA BOfIOWlEC

Kandydat na urząd pr~zy
denta RP odwiedził wczoraj
Dębicę. Stwierdził, że dobiega końca pierwszy etap jego
kampanii wyborczej, czyli wizytacja miast powiatowych.

wsi

czych. Zbyt malo łóZek na psyi oddzialach opieki dlugotenninowej. Brakuje stacji dializ.
Zbyt dużo uslug specjalistycznych
kupowanych jest poza województwem . Konieczny jest rozwój podkarpackiej kardiologii, ponieważ
najczęslSlą przyczyną zgonów w
regionie jest choroba wieńcowa i
zawały serca.
- W programie nie przewidziano likwidacji żadnego szpitala. Jedynie przekształcen ia w niektórych
oddziałach, co zresztą zaproponowali sami dyrektorzy płacówek zapewnia prezes Jabłczyilska.
Zmiany czekają np. szpital w
Ustf7.ykach Dolnych. W miejsce
oddzialów wewnętrznego i ginekologiczno-położniczego ma powstać oddział opieki długotenni
nowej. Podobne prl.e k ształcenia
będą tei: na oddziale wewnętrl.llym
szpitala w Sędzi szowie Mlp.
Program zakldda zakup podstawowego sprl.ętu kardiologicznego
do każdego wiejskiego ośrodka
zdrowia. Centrum kardiologicznym mia łby pozostać Rzeszów.
Konieczny jest też rozwój dializoterapii. Oprócz rzeszowskiej, stacje
dializ powst.1llą w Stalowej Woli i
Dębicy. Musi też zwiększyć się.
liczba łóżek na oddziałach psychiatrycznych. Fu nkcjonować mająjak zwykle szpitalne oddziały. a
nie jako zamknicte osrodki.

~chiatrii

PODKARPACKIE. Mamy za
dużo łóżek na oddziałach
dziecięcych I ginekologicz·
~"'lczych.

Za mało jest

miejsc na psychiatrII I od·
działach opieki długotermi·
nowej.

Takie są wnioski z programu reI strukturyzacji służby zdrowia
w woj. podkarpackim. Podobne
opracowania powstają w całym
kraju. W naszym regionie analizę
prl..eprowad7.ila Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.
- Przygotowując program korzystaliśmy z danych statystycznych i infonnacji kasy chorych.
Konsu ltowali śmy się z zak łada
mi opieki zdrowotnej. Pytaliśmy
jakie zmiany chcą . wprowadzić.
Co kupić i remontować. ile IU..eba
będzie zwolnić pracowników i ile
pot rzeba na to pieniędzy . Nie
chcieliśmy tworzyć programu. którego nie zaakceptują - tłumaczy
Barbara Kuź n ia r- Jab1czynska.
prezes RARR.
Na7Jniany w podkarpackiej służ
bie zdrowia potrzcbnesą duże pieniądze. Tylko w tym rol"ll dyrektorzy ZOZ wycenili swoje potrzeby na ponad 100 mln. W programie
zapisano 27 mln zl. zC"l..ego 6 mln
ma zostać pr7..ekawnych na odpmwy dla zwalnianych pT"JOOwników.
Ile ludzi straci pT"dCę.twórcy programu nie obliczyli.
W regionie nie brakuje lóżek
szpitalnych. Jednak ich rozmic~z
czcnie na odd7jalach nie odpowiada potT"lebom mieszkańców . Za
dużo jest miejsc na oddziałach dziecir;cych i ginek ologiczno-polożni-

Dokument czeka na zatwierdzenie przez mi nisterstwo
7..drowia. Czy reson z.mkceptuje progrJm i proponowane
wydatki, nie wiadomo. Nie
znany jest też czas ani spoSÓb
przekazania p ie n iędzy s ł użbie
zdrowia.

Piekarzom nie

opłaca się

wyruszyło

Pielgrzymowanie
na kółkach
RZESZÓW. Mszą św , w ku.
ściele 00, Bernardynów rozpoczęła się XXI Rowerowa
Pielgrzymka na Jesną Górę.
80 cyklistów w różnym wieku
wyruszyło na 3-dnlową trasę.

K grzymce brali udzial

i edyś

w rowerowej pielgłów .

nie pracownicy WSK Rzeszów.
Później dołączy l i się inni. Asekurowani przez dwa samochody
(techniczny i bagażowy) poko·
nają 300-kilometrową trasę·

Nieco dłużej podróżować będą
do Częstochowy rowerzyśc i , którzy zdecydowali się na wyjazd
18 sierpnia z parafii sw. Józefa w

Rzes.zowie. Tra<;a wiedzie pnez
Zakopane. Ks. Mari usz Nowak.
który niedawno był rowerem w
Rzymie. zapewnia. że każdy. kto
trenuje jazdę przez miesiąc. porad7j sobie 1, 6-<lniowym pedało
waniem. Na tę pielgrzy m kę zapisało s ię już 180 osób. Są jeszcze
miejsca. Cena wyjazdu (300 zl).
zawiem ubezpieczenie, noclegi i
wyżywienie . Pielgrzymom towarzyszyć będzie pomoc techniczna
i medyczna.
.1
Chętni do pielgrzymowania na
rowerze mogą kontaktować się z
ks . Mariuszem Nowakiem pod
numerem: 060 107 1850.

piec chleba za

złotówkę

(NIE)UClCIWA
KONKURENCJA
AOAMMAlEK
PODKARPACKIE. Piekarze
sprzedający chleb za mnlef niż
1,75 zł są nieuczciwą konkurencją , Chcą wykończyć tych
rzemieślników, którzy do interesu nie dokładają. potem p~

rynek I dyktować swoje
wyższe ceny - stwierdzili
wczoraj przedstawiCiele kilkudzIesięciu producentów pieczywa w regionie.
jąć

pl. ..Chleb 1.a zlotówkf,"',
,1.c w reWartykule
piekarlc Sp17.....--d.1jqcy chleb
infonl1Owaliśmy

giooiesą

za 1 zl i 120zl. Zniż~ych cen pieczywa 1..adowolcni są klienci, a także szefowie sieci sklepów ,.Faraon··
w Rzeszowie . w których bochenek
6Odkgkosztuje 139zl.
Piekarle 1rl..esreni w Cechu Rzemiosl Różnych przekonują, że tak. niskie ceny są dumpingowymi. dy ktowanymi pr7..ez nieuczciwych konkurentów.
Tadeusz Krupa , pu.cdst:Lwiciel
piekarni .,Krupa·' w Rzcszcw.'ie. ud0wadnia, że nie można produkOWać
chleba po I z!. Mljka kosztuje ok.
1.10 zl 7.u kilogmm. Do wypieku
chleba Wa7..l1''Cgo 70 dkg potrt.eba52
dkg mąki. co kosztuje 65 gr. Do te-

go dochodzą place. podatki. składki ZUS, w sumie45 gr. Dd.l ejdodać
trzeba koszty: opalu. transpon - 25
gr. badań sanitarnych (zawaność
metali cięl.k.ich. pr/.ecllowalnit.1wo)
administrJcyjne . (papier do komputem. metki na chleb, przybory do
pil\lmia), woda. kanalizaeju.
- Jakkolwiek, liczyć to wyprodu kowanie bochenka chleb..1 o wadze 70 dkg wynosi 1,451.1. To jest
cena bez podutku VAT. kosztów
remontów. amortyzacji np . pierów i mojego zysku - mówi TadeLlsz Dusza, piekan. - Nie można mówić . ze ktoś ma ni ższe ceny
chleba. bo wypieka go z ca l ą redzinl}. U mnie też pracujl} najbliisi. Aby kom us nie pła cić, sam
czyszaę piece z sadzy.
- Ludzie myśll}.l..e kokosy zbijamy na pieczywie. To nieprawda.
Chleb klicnci kupujij 7.3 2.40 i wię-

piero wtedy zaczęliby dyktować wysokie ceny. Do tego dą7.!! pickarle
SprzCd.1jący pit.'C"lywo po "lUni;i..onych cenach - mówi Krupa.
Klienci powinni ZWrJcać uwagę
nie Iylko na cenę. ale na wugę kupowalltgo chleba. Tanszy na prlyklad 1.u 139 będziedllcb o wooze 60
dkg. jak ten spn.cduwuny w sklepach ,.Faraon··.
Piekarlc sugerujll. l.e fimly dostarc1.ające chleb sklepom za niewiele ponad złotówkcll1uszij oszukiwać Skarb Part~twa.
- Sposoby są różne. Mogq unikać
płacenia podatków. bo nie wykazujij liczby sprl.edanego chleb'l . Zacrudniają ludzi na C1..nmo 7.a groszowepcnsje -sugerujeDusz:\.
- B yć mo;i.c oszukują konsulncn·
tów. bo do odczynII chleba dodają
więcej wody niimąk.i stosujl}cchcmicznc ulepszacze. czy li ś rodki
cej, botakąm~narzucajijsklepy
~pLllchn i ujące. Dz ięki temu pie k ą
- wyja!;nia Krupa.
chleb tylko pól godziny, a nic 60
W samym R7.es1..Owie jest ok. 35 j!tftminul. Oszczędzają wie:<: na enerpiekarni. Gdyby było ich opolowę '"'gii , robocif nie- dodaje. Krupa.
mniej.chleb - jak dowodzi Wladyslaw WęglarL - nic bylby t.)ńszy.
W 1<llOLch 1995 - 2000 chleb poL iczbą sprLCdawanyc h bochenków
dro7.l11 o 56 proc. Mąka natonie można nadrobić .strot zaniżając
miast o 85 proc. Zdaniem piekarzy pr7.cdstawionc prl.Cz nich
koszty produkcji.
dnne dowodzą. 1.c cen chleba
- Gdyby piekarni bylo mniej. to
ich w laścicic1c dogadaliby się i donadmiernie nie windują.

Od trzech lat szerszenie
Prawie 80 rowerzystów
do Częstochowy

rzcd Lechem Wałęsą są jeszcze
dwa etapy 7.aplanowanej kampnnii. - Teraz mu szę odwiedz.ić
wszystkie miasta wojewódzkie i
spotkać się z ich mieszkancami.
- powiedzial Wałęsa - TrLecia
ru nda związana będzie z wykorzystaniem czasu telewizyjnego.
Pytany o wzajemne relacje z
kont rka ndydlltem, Mar ianem
Krzaklewskim. stwierdzil , że ich
drogi siC rozc hodzą. - Chcialem
mu pomóc i umlOwaĆ . Powinien
knndydować dopiero za 5 lat. Jeieli pr./..egrJ te raz, to przegra też
n astępną kampanię - stwierdzil
byly prezyd~nt.
O lustracji W:lI~sa nie c hciał
dlugo mówić . - Dobr/..e, ;i.e wszyscy kandydaci bez spI/..eciwu poddnli się lustr.lcji . Ja bede lustrowany w piątek. B untowułem się:
nu pocZljtku, ale potem doszedlem
do wniosku. że mus7..~ dać dobry

P

atakują

Podkarpacie

Gniazdo jak pół cinquecento
PODKARPACKIE. Dyżurny w
komendzie wojewódzkiej odbiera dziennie nawet do 10 telefonów z prośbą o usunięcie
slecll1sk szerszeni. Od począt
ku lipca podkarpacka straż per
żarna wyjeżdżała do szerszeni
jui 104 razy. Najczęściej per
trzebę Interwencji zgłaszano w
Przemyślu , Tarnobrzegu I
Ustrzykach Dolnych.

gloszcn jest taf wiele. że sekcja
wyjeżdża wozem tylko wtedy,
kiedy rój zagraża większej zbiorowośc i . Straiacy ubmni w maski i
gazoszczelne uniformy wchodzą
m~ rozdroi:nione owady na poddasza szkół. sklepów i ko5cło!ów . Z
dziupli parkowych d17.cw wyciąga
ją gniazda i umieszczają w worku.
Potem owady wypuszczają z dala
od miejsc, gdzie mieszkają ludzie.
Nie zabijają sze~zen i. co najwyżej

Z

oblewają wodą .

- Ta plaga 7.aC""lęlo się 3 lata temu
-~wi~rdj'.3llt , .kp't. ~yszanl Pszon'

ka. rlJ..'C7Jlik prJsowy Komendy Wojcwód1.kiej Państwowej Straży Po7..amej w Rzeszowic.- Owady 7.3C"l.ęły się 10kowoc w miastach. Zamiast w leśnych dziuplach opanowały budynki. Teraz mamy jui duZe doświadczenie w usuwaniu ich
gniazd. Ale wc iąż za malo pien ię
dzy. icby pomagać wszystkim, którzy do nas się zgłoszą.
Ludzie sIerroryzowani obecnokią owadów, kl(x)'ch ukąszenie należy do bolesnych, n w prl.ypadku
uczulenia - niebezpiecznych dla
zdrowia, sami niszczą rój lub ~ny
wają na pomoc fachowca.
- W ubiegłym roku usunąłem 128
gniazd S"I".crsz.cni. Ps7.e7.elich siedlisk
nawet nie liczylem - mówi wl aści
ciel firmy , który walczy z insektami
od 3 lat. -'Niektóre gniazda były tak
wielkie,jak pól cinquecento.
Pan G_wspomina wypadek. kiedy szerszenie zagnieidzily si~ pod
dachem nowo wybudowanego kościola w Solonce. Jeden z nich użą
dlił niemowlę, które rodzice przy-

njeSl, do chrl tu. Znis7..czooo połcm
kilka ulepionych tu taj prlez owady
gniazd. Prywatny likwidator nie
przesiedla S"LCrszeni. Zabija je środ
kiem chemicznym.
Strażacy mogliby być równie
bezwzględni, ale p17..episy nie r0zwalają·

- Szerszeni nie wolno zabijać mówi Jan Jodlowski, pracownik
Wydzialu Ochrony Srodowiska
Urt.edu Wojewódzkiego w R7.eszowie. - Chyba że wojewoda wyda
rozporLądzenie osposobie ich zwalczania. Zgodnie" Ustawą o ochronie zwicI/.ąt uczyn i ć to mo"i.c tylko
w przypadku plagi. która zagraża
zdrowiu i życiu ludzi.
A może jest to jednak plaga? Jeśli strażacy usuwają okolo 100
gniazd w ciągu mie..~il!ca. prywatne firmy (tyl ko w okolicy
Rzeszowa działają dwie) po kilkadziesiąt . to mamy poważny
problem.
AUNAPUDŁO

przykład.
Walęs..'\

pytany. czy jego wizy-

dębickim "Polifarbie" ma
lw i ązek z remon tem do mu ,

ta w

malowanie to domenajego żony.- Ja w dom u zaj-

stwierdził. że

muję się elek t ryką.

alk

Chcą odwołać
władze

miasta

Lista

przekazana
SANDOMIERZ. Inicjatorzy, którzy domagają się przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania władz miasta złoży·
li do wojewódzkiego komisarza
wyborczego w KIelcach listę z
podpisami mieszkańców. Zarzucają Radzie Miasta rozrzutność w gospodarowaniu
publicznymi pien iędzm i.

niosek grupy inicjatywnej 7.uW
wieral 2170 podpisów. czyli
ponad 200
tewięcej niż wymagają

go przepisy. Wojewódzki komisarz
ma mies iąc na spmwdzenie listy.
Jednak jak ustaliśmy. kontrola [JT"1..ebiega spmwnie ijej wynik ogloszony zostunie [JT"LC tym t~~rminc m . W
referendum. wniosek musi poprzeć
6 tysięcy obywateli.
Gnlp<1inicjatywna cht."C polączyć
referendum z wyborami prezydenckimi. Wnioskodawcy motywowali tOos1.ezcdnOŚCiami. Pru. .....dopodobnie wojewódzki komisarL
wyborczy rozpatrzy go negatywnie.
gdyż w tukim prlyp.1dku i tak muszą obrndowat dwie komisje i wywacwne zostanlj oddzielne łokale
wyboTl.'ze.
Odpowiad:ljąc na Z3rlut o niegospodarności i prywacie radnych
piLCwodnicząca Rady Miasta Barbara Bryła poinfonnowala. "i.ediety
są niższe niż w popT"l..edniej kadencji. Stanowiska Rady Miasta nie popiera trzech prawicowych rJdnrch.
TOMASZ ROWlNSKl
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Większe

premie dla najlepszych

Dachowanie
na ••• lotnisku

Pieniądze

dla policji
RZESZÓW. 60 mln zł na podwyżki

dla funkcjonariuszy
przeznaczy w tym roku Kom enda Główna Policj i. Na
jednego policjanta przypadnie śred n io ok. 60 zł netto.

se na slopnic podoficerskie i aspir.tnckie bl;dq teraz wyn ik ać z umbicji poszczególnych funkcjonari uszy. potrzeb danej jednostki
policji. Osoba dlCljCa byc dzielni cowy m. dyżurnym

Clj
ałą kwotę

C dodatki sl uzbowc za dobr"

prOlcę

przeznaczymy na

- powiedziul w Rzeszowie

na odprawie nad insp. Ireneusz
Wachows ki. zas tępca Korne ndallla Głów nego Po licji.
Za sukces W achowski u Zna ł
pr.rebudowę clilego

systemu szko-

lenia policji . - Dzięk i temu moż
liwujcsl właściwa reforma funk-

dru żyny

czy dowód-

musi zostać do tego

o dp owiedn io p r7.ygotowana u waża nad insp. L Wac ho wski.
Zupowiedzial ponadto w Rzeszowie dalszą prl.e budowę fi nan·
sowania syste mu motywacyjnego polskich policjantó w. - Obecnie nagroda za pracę stanowi 8
proc. pensji funkcjonarius za . W
nicda1ekicj przysz łośc i chcemy
zwięk S2.Yc tę część do 30 proc.

cjonowania naszych słu żb. Awan-

W

pobliżu

b"
pojawiły się

Rzeszowa

kolejne

zbożowe okręgi

Oko w oko
l ... UFO?
NOSÓWKA. MIeSZkańcy wioski odkryli dziwne znaki na
swoich polach. Po plktog1'8+
mie z Klelan6wki Jest to drugI
nieznanego pochodzenia ślad
w pobliżu Rzeszowa.

Dcy 8,2 metrów oraz 3 m. po łą+
ziwną figurę - okręg i

o średni 

C1.one wąską ścieżką długości 4 ,9
m odkryto kilka dn i temu.
- S iady zobaczył kombajnista
pracujący na polu d.zicriawionym
pr.rez ojca - mówi Michał Gubernat. - Kręgi były w środku pszenicy. nic prowadzi ł a do nich l,adna
ścieżka.

Otarłem się
Ciąg

Nie wiadomo, kiedy pojawil s ię
ten piktogram. - M ógł powstać nawel miesi ąc temu . w okresie. gdy
in ny znak pojawi! s ię na poł u w
Kie lanówce - przekazuje Robert

z Małopolsk iego

Centru m Bada n UFO i Zjawisk
Anomlalnych w Jordanowie.
Poodkryciu piktogramu w KicłanÓwce . dziwny znak w NoSÓWL'e to drugi nieznanego pochodzenia ś lad znaleziony w
okolicach RzeSlOwa w ciągu
lego lata . Badacze ś ladów niczna nego pochodzenia ut worzen ie tych fi gur przy pi s ują
istotom po1.aziemskim.
BARTOSZ BĄCAl

o zbrodnię

dalszy ze str 1.
Omal nie zwróc iłem uwagi temu człowie kow i na jego zachowa nie. Wyjt:Żd żając widziale m.
j ak podc hodzi do maliza i ogl ąda
go, a le jakoś d yskre tnie . Ki edy
odjeżdiałe m z lasu, mog ło być po
godzi nie 15 .
Ty łeśw iadek . Po lekturze tej relacji rodzą się pytania i wątpliwaki:
I ) Po licja zakłada . że zbrodni
dokonano w nocy z soboty na niedzie lę. Nasz ś wiadek w idział porzuconego matiza zamordowanych
w sobotę, ju żo godz. 15 . Hipoteza: za bój stwa doko nano du żo

plantacje

Narkotyk
pod dębem

W Tarnobrzegu brakuje tylko klatki dla mafiosów

PODKARPACKIE. Nawet niewielka Ilość zażytych grzybków halucynogennych może zagrozić ludzkiemu .tyciu.
Dziki narkotyk pojawia si, na
obozach I koloniach.

SĄD

1.c:reg6Inie dużo grzybków halucy noge nn yc h r oś ni e w
Bieszczadach oraz o kolicach Tarnobrzega. - W ich poszukiwaniu
przyjeżdżają mlodzi lud zie nawet
z RzesZQwa - pł7.ckazuje asp. SZI.
Zygmu nt Zygie rl z Ko me ndy
M iejskiej Policji w TamobrLegu.
Po zażyci u grzybów czlowiek
pozornie staje s ię lekki, popada
w e uforię . n ierealnie postrzega
ś wiat. - To bardzo s il na truc izna
ni szcząca wątrobę - \\I)'jaSnia Zy+
g iert. - Niekt6re osoby . po zaży
ciu nawet niewielkiej ilości grqbów, trafiają w stanic krytycznym
do szpitala.
Grzybki rosną na dziko. Duże.
samosiejne plantacje utrudniają
walkę z ty m narkotykie m.
- Halucynogenne grzy by nic są
wpisane na li stę subshlllcji zakazanych. to utrudnia walkę ze zbieraczami. WłaSc iwi e mol.cmy ty ł ·
ko wy la pywać handlarzy - prLekaz ujc Zb igniew Kocój z Kome ndy Woje wódzki ej Policji w
Rzeszowie.
Zbieraniem zajmują się głównie
lud zie m łodzi. Grzyby masowo
ros ną we wrLe.śni u i p:lŻdziemiku .
Narkomani SUSZl4 cz~ść s woich
plo nów. dz ięk i czemu mają zapas na ca ł y rok.

S

M yś li w iec.

- Obydwa kręgi są idealnie !ówne. pszenica wraz z rosnl4cq wśród
niej trawą zostala polol.ona prly
samej z iemi - dodaje Arkadiusz
Miazga, z ropczyckiego oddzialu
M ałopo l skiego Cent rum Badan
UFO i2jawisk AnonnaJ nych. który badał piktogram w Nosówce.
- Ponadto okręgi charak teryzuj:1 się podwyższonym poziomem
promieniowania radi oakty wnego

Leśne

ANDRZEJ

- zaznaczył Adam Mysli wice. rl.eszowski md iolog.
Podobnic jak. w prl.y padku piktogramu na pszenicznym polu w
Kielanówce. znak w Nosówce powstał także pod li nią wysokiego
OlIpięcia . - To jest najprawdopodobniej linia 650 kW - uwai.a A.

Leś ni akiewicz

LODZINKA GÓRNA k. BIR·
CZY. Do przykrego wypadku dosz ło na betonowej p ł yc i e nieczynnego lotn iska zn ajduj ącego
s ię w okolicach A rłamowa. 19letni mies zkaniec Sufczyny. kieruj.)Cy fiatem 126p, unądzi ł sobie
popisoW!lja1.dę z próbami spr.tw+
no.sci. Z'IkOliczy ło się to niefortunnie. Podczas wy ko ny wania
manewru oSlrego s k rętu w le wo
rozpędzonym .. maluc he m". rajdo wiec spod Birczy doprowadz ił
do przewrócenia s ię auta i dachowania . Najbardziej uc i erp iał 17le tn i pasażer . Po turbowanego
pn~ewicziono do szpitala.
mn

2) Kim by ł podejrzany męż
czyzna z psem . Czy forpoczt !! dochodzenió wki czy moie jednym
ze spruwców robi ących pł7.cg l 'ld
sytuacji?
3) Co na temat tej sprawy wie
s potkany w les ie c hłopak . Dł a
czego z przeko nan iem su gerował ,
że matiz "broł udział" w jak i m ś
wypadku.
4) Czy podejrzany o zabójstwo
policjant dzia l ał ~ m ? T ym bardziej. l.c znaleziono tylko część
pieniędzy! Kim są jego wspólnicy?
5) Czy funkcjonariusz rzeczywiśc ie popełnij samobójstwo?

Late m na możli wość zażycia
grzyb kó ..... halucynoge nnych
prLCz podopiccznyc.h powinni z wracać uwa gę wyc ho wawcy na obozach i ko loniach.
bar

Pech rowerzysty
LężANY. W tej podkrośnieóskiej
miejscowości

wczoraj w południe
na ul. ks. Markiewicza ki eruj:jey
tiate m 125 p Mariusz S . z T yczyna potrąc ił rowerzystę. GrLegorza J " mieszkariea Łęian . Ki eru·
jqcy jed noślade m z ogólny mi obr:lŻeniami da la pr.rewieziony zosto ł d o szpitala . Ki erowca by l
trLetwy.

....... .. .. •.•. .•. .....•• ••••••••• •••.•••••••• ..• ...••... .. ....•.•• ..•..........."
wcześniej!

Z glębokim blem za1O'iadllmiamy, te w dniu 5 sitrpnta 2000 r .
zmllrłll w PQmaniu, pruiywSl,y ' a19 1
śtp.

Stefania Anna PASTERSKA
emerytowam. nllllnydetka
lMobtw I pogneb odbyły.t, g .~ br.

BŁAtFJOWI
"'yrazy ",spOłnuda
z powodu smierd

MATKI

z domu SZYLAR
Habotefł_

Panu WOjciKhowl

PI 1Urlio'IN/.

D:i,kuftmy ""lJIslkim , klof'lJl byli ~ nomi, Q 'zcU'golnie tym bliskim.

bón;y udthlili lIIUII,enUr;vIej pomocy'" orgtJ,.iza(ji Il'j uroclJnoiC'i.
Rod:j"Q

sldadąjq
dy"łcja i ...spólproco,,·njcy
Wschod"i~go Banku

Cllkro",nic/_ S....
lO'

Lubli,.,. OIRur..o ..,

NA POKAZ

KOZICKł

Budynek
miejscowej Temidy uwaiany
Jest za Jeden z naJnowocześniej szych gmachów sądo
wych w kraju.

TARNOBRZEG .

Okręgowe go Sąd u

mac h
i
Prokurat ury w T arnobrzegu
G
wybudowan y
zgodnie z euzoslał

ropejskimi standarda mi bezpieczeń stwa. Prokuratorl.y i sędz io
wie mają windę ty lko do wył ącznej dyspozycji. - Dla oskarżon yc h wyznaczony jest izolowan y c iąg komu nikacyjny (z
osobn:) windą}. którym transportowani są oni bezpośrednio na sali: rozpraw - powiedzial ,.Nowi·
nom" Ed ward Loryś. rzecznik
prasowy Sądu Okręgowego.
W innych sądowych budynkach
naszego reg ionu sprawa bezpie-

,
Smierć

CZCr1stwa nie jawi się ju ż tak optymistyczn ie.
- Ministerstwo Sprawiedliwo-Sei oprncowaJo obszem :l l istę wymagań dotyczących środków bezpice1.cnstwa. Bez dużych nak ladów inwestycyj nych na moderni zację stuletniego gmachu są one
nie do spełnienia . Na razie bezskutecznie oczekujemy na jakieś
zn u czące pi e niądze . Nie mamy
nawet strażników . Na szczęśc ie
poza niegrożnymi awanturami na
korylarzu nie zdarzy ły s ię u nas
poważniejsze incydenty - mó wi
Hanna Ko walik, prezes Sądu Rejo nowego w Stalowej Woli .
Równic wiekowy j est gmach
sądu w Janowie Lubelskim . Na
cias nych korytarzach wybuchają
scysje pomiędzy zwaśn i o n y mi
stronami . W ubiegłym roku męż
czyzna pozwany w sprawie ro·
dzinnego sporu o majątek, po ko-

rytarzu

śc i gał

z nożem

kuzy nkę

ś wiadka dżgając ją noże m . Cięż

ko ranna kobi e ta oca liła życie
policjantow i i apli kantce.
którzy obezwładnili furiata . Nie
był to jedyny tego typu przypadek
w janowskim sądzie. Przed laty
strony procesu próbowały rozsą
d z i ć s ię za pomocą s ie kiery.
W Sądz i e Rejonowym w Sandomierzu istnieje tzw. poczekał +
nia dla oskar.lonych . Ale już dostarczenie przes tępców na s alę
rozpraw nie jest możl i we osobny mi korytarzami. - Na wokan+
dzie nic mamy spraw mafijnych .
ga ngsterskich. Po rządku pi lnuje
wożny . W najbli ższy m czasie powinny być u nas zamontowane
bramki komrolne - oznajmił naszej g azecie J anusz Was ieczko,
wicepre7.es Sądu Rejonowego w
Sando mierzu .
dzię ki

•

na wakacjach

BUŻOWA . 25+letniemu Tomaszowi 5., ochroniarzowi
klubu " BaJka", prokurator zarzuca ci,żkie uszkodzenia
c iała , które doprowadziło do
śm ierci Krzysztofa K.
blażowską

bójce prLed
dysinfonnowaliSmY
O
raj. 24 - letni KrzyszlofK. wraz z
koteką

WC7..Q-

mut k ą

prLyjechal na wakacje do
babei mieW:aj:)t"cj w podbla.i.owskiej wsi. W sobotę wraz 7. koleg ą
wybrali s i ę na dyskOlc kę do " Baj-

ki". W n iedzielę rano ciężko pobitego mężczyznę znaleziono w
okolicach bła.i.owskiego kina. NieprzylOm nego przew iezio no do
szpitala. lekarze stw ierdzili u niego m.in . urazy głowy i krwiaka
mózgu. Mężczyzna poddany 7.3biegowi chirurgicznemu zm arł w
poniedziałek .

- Nie chc iałbym jeszcze mówić
o szc1.egółach zdanenia. Ustalamy
św i ad ków zajśc i a . C hcemy też
sprJwd zić we rsję zdarzeń podaną przez ochroniana - informuje

prowadzący sprawę prokurator
Mariusz Kowal z Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.
Prokuratura nie zdecydowala
jeszc1.c, czy z loży do sądu wniosek o ty mczasowe aresztowanie.
Zatrzyma nemu ochroniarzowi,
25- letniemu mieszkaricowi powiat u rzeszowskie go, zarwca
c iężk ie uszkodzenie c iala , któ re
doprowadziło do śmierc i Krzysztofa K. Ochronianow i grozi od 2
do 12 lat pozbawienia wolności,

•...•... ..• ..... ................ ..... ...... ..... ..... .. ..... •..•. .• .. ... .. •• •.•.
'"
Wr.J'Slkim , JcI6rt.1",sparli NU
lO' cir",kich ch'iloch
i Ilcusl,.ir...,1i II' Ol/a/niej drod~,

Ill<ochQllego
M(m i Ojca

nll.i'tąro

Prz,yjaciolom, Iwlemnkom i koltgom oral larvldowi,
dynkcji ; procownikom " Alimy • Gerber",
wstj's/kim, k/ó,...." ucu slnictj'li lO' ostatnim pougnaniu
Męi.a

śfp. Mieczysława

Śp. Wiesława' MACHA

SKARBKA

o/akU ta okozolUl nam pomoc j i,yczli ...ość
w tak trudnych ch ...ilach
skJadajq lą drogą serdeczne podzj,kowanie
żona z córkami

serd«ute potbjrło_nia

, /dadiW:
WIłII"y",6YIIII ...Q

...nllrl.kie". i /dtiolłlie

~

PogTążenlw głębokim

t

że

i Ojca

smutku z ialem zawiadamiamy.

w dniu 8.08.2000 .... zmarł

Józef CURYŁO
Uroctj'stości iJJIobne odbędą si, w d"iu l J.08.1000 r.,
o god~. /330, na cmmlarw komunalnym w Wilkowy;

tona i synowie

Rodzinie Zmarlego

Wojciecha

KRZANA
tldudają

dyrtktja i praco",,.icy
SzpiJaIa Woje...od;kkgo

",PrJmyJlu

NOWINY

czwartek 10 sie nia 2000 r.

5

region a lne

"Nowiny"

Wydłużony

rozpoczynają dyskusję

Młodzi
,

.
.
Omlescle
PRZEMYŚL. Młodzieżowa

de-

bata polityczna, której tema·
tern będzie obecna sytuacja
miasta, jego przyszłoŚć, problemy i sposoby Ich rozwict
zania, zostanie w najbłitszych
dniach zorganizowana w m~
ścle. Jest to pierwsza tego typu Inic)atywa w regionie. Dyskusję poprowadzą dziennika" Nowin".

rze

otychczas mlodzi ludzie nie
D
mieli zbyt duicj
wypowiedzenia
o
moz liwośc i

s ię

nurtujących

ich problemach. O tych ostatnich.
niejako w ich imieniu. ochoczo
dyskutują natomiast ~Iarsi wiekiem
działacze polityczni. Prl.ez 10 lat
i~tn ienia przemyskiej Rady Miasta. na palcach jednej ręki mama by
pol iczyć młodzieżowych mjców.
Idcą derntty jest stworzenie mlodym ludziom mozli wości wypowiedzenia siC na te mat Przemyśla . Chcie l ibyś my s i ę dowiedziee.
jakie doslr/.egają problemy. czy i
jakie widl..il sposoby ich rozwią 
zania . Z pcwnościąjcde n z postawionych pr/.ez nas problemów do

Giną

PODKARPACKIE.

nasiliły się

kradzleie rowerów górskich . Gdy w pierwszym półroczu krośnieńska
policja zanotowała 30 takich
przypadkÓW, to w lipcu zniknęło aż 13 rowerów.
zlodziei

padają

14 sierpnia, będzie dniem
wolnym od pracy w U{Zędzle

dysk usji będziedotyczy l ucieczki
z Przemyśla najzdolniejszych mło
dych ludzi. Pomirno wakacji chęć
uczestn ictwa w dyskusji zapowiedzieli mlodzj dzialaczez prawie w!>"'Zystkich organizacji poli tycznych.
Z inicjatYW'4 rozmowy o problemach miasta wyszli członkowie :
StowarzYS7.enia "Młodzi Konserw atyśc i A WS". Dyskutować chcą
rownież działacze Ruchu Mlodych
Ruchu Społecznego A WS, Stowar.lYS7.enia ..Mlodzi Ko nfederaci".
Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
Mlod zieży Wszechpolskiej , Polskiego Porozumienia Chrze..~ijań 
sklch Demokratów. Unii WolnoSci.
Dodyskusji zapraszamy działaczy
innych organizacji politycznych .
do których nic udało s ię nam jeszcze dOOzeć . leh zdanie z pewnością
rownież będzie bardzo waine. Stawiamy jeden warunek - uczestnik
nic moie mieć więcej niż 30 lat.
Dodatkowe informacje m ożna
uzyskać pod numerem telefonu
przemyskiego odd zi ału " Nowin"
- 670-27-00 lub 670-42-49.

le" pozostawione często bez Zadnego zabezpieczenia i nadzoru
przed s kle pami czy ur r..ędami .
- Złodzieje kradną rowery takie z
klatek schodowych i piwnic w blokach - powiedział nadkomisarl
Andrzej Zawi ślak . naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Krośnie .

"

Premia coraz bliżej
Jeszcze tylko dziś czekamy
na karty konkursowe XIV rundy. Jeżeli nie zdą:ł:yliśele wy.
słać pocztą , można je dostarczyć osobiście do redakcji (adres poniiej). Już w
poniedziałek rozpoczniemy
wręczanie nagród za XIV rundę. Czeka też specjalna premia w gotówce - 1 ty •. zł!

tei - jak codzień - rozdajemy ko lejne nagrody z naszego .,Skarbca". Nu ucr.estnikÓw
poszcrególnych rund C"".lekająjesz
cze wycieczki. spora gotówka. a
na deser - wspan iały samochód.

D

Wojewódzkim w Rzeszowie
oraz w jego delegaturach w Kroś nie, Przemyślu i Tarnobrzegu.
7.amian ur/..ędn icy prLy~ądo
pracy w sobót!;. 19 sierpni u.
Oddzialy paszportów PUW wRzes7..0wie i dclcgalur.\ch w najbliż
szy poniedzialek pmcuj'l bez 7J1lian.
Autobusy Miejskiego Przeds ię biorstwa Komunikacyjnego w
Rzes7.0wie będą kursowa ć w poniedziałek w(.'dlug sobotniego rozkładu jazdy. Linie podmiejskie.
które nic mają odrębnych rozkła 
dów na sobolę..jeidzić będą jak w
al
dzieli świą teczn y.

W

Rynek zmienia oblicze
Trwają

co

pokazany będzie zarys muru ratu,Sza odkrytego przez archeologów. Projekt autorstwa Wojciecha
Wierdaka zaklada również us tawienie wzdłuż podcieni czternastu lamp. Będą to stylowe lampioar
ny, nawiązujące klimatem do elewacji kamienic z przełomu XIX I XX wieku.

Po wyznaczeniu likwidatora Partii Kupieckiej powstanie

PARTIA
KUPIECKA BIS

Jak grać , by

wygrać

Zbieraj i wycinaj puzzle z. •.Nowin". Kiedy skompletujesz. obrazek, naklej go na kartę pocztową .
J eże l i braknie ci jakiegoś puzzla.
mozesz wy kor.tyslać ratunkowy.
W p i ątek zam ieśc imy specjalny
ku pon. na którym naJ eży wpis.1ć
odpowiedi na jedno łatwe pytanie
(dodatkowo kupon wydrukujemy na za koń czenie rund y). Na
kuponie bcdzie też miejsce na
twój wł as n oręczny podpis. którym wyr,lzisz zgodę na wydrukowanie w gazecie swyc h danyc h
na li śc ie zwycięzców . Wypełnio
ny kupon naklejamy na tę sam ą
k.artę pocztową·

Odpow iedzi przesylajcie pod
adre se m : S p ó łk a .. R-press".
35-016 Rzeszów . ul. Unii Lubelskiej 3 (skr. pocztowa 251).
lub do reda kcj i (35-0 16 Rzeszów. ul. Kraszewskiego 2) .
• ~~~a..g!-J.-.i!~!:-~~:y.::pr~~y l acie

ANTONI ADAMSKI

RZESZÓW. Gdy wyznaczony
zostanIe likwidator, podej·
miemy starania o utworzenie nowej PartII KupIeckiej,
która przejmie majątek starej
- po i nformował Sąd Rejonowy Kazimłerz Baran w cza..
sle rozprawy ugodowej z
Urzędem Miasta. Wczoraj do
ugody nie doszło .

artia Kupiecka wniosla o
zmianę. zapisu w akcie notarialnym wicczystego u żytkowa
nia dzialki na Ryn ku w Rzes7..0wie
(rozpocz"totam inwes tycję Centrum Kupieck iego) . Zdaniem
pr7.ewod niezącego K. Barana . w
akcie notarialnym nie moze być
mo wy o mode rnizacji 60 proc.
istn iejącej za budowy. Tr/.eba bylo bowiem dokonać całkow it ego
wybune nia rui n po staryc h kamieniczkach (na pods ta wie postanowień konserwatorskich i decyzji prezyde nta Rzeszowa).

P

w kopercie. ko nieczny jest dopisek - .,Skarbiec" .
Sponsorem nagród rundy XV

jesl firma HEATING-INSTGAZ z Rzeszowa.
Firmn IJEATING-INSTGAZ
to VUlny lUkr w technic~ gTUwcuj. Oferuj~ rownież urQldunio
do kompleho""ego wyposaUnio
łazienek. NOK'o siedziba Techniki
Sonilllrnej mieści się w Runowie
Pru ul. Krokowskiej 158. Zrói.nicowalUJ oferlll, gotolł'e aroniluje
Iazienek oroz.fachowe dortulzhł·o
pomogą wpodjęciu tkcJ<ji IUJwet
nojbmdzjej nieulecydowanym_

prace archeologiczne w zachodniej części starówkl Krosna We wschodniej pierzei, gdzie zo-

stały one już zakończone, przystąpiono do niwelacji terenu i wyłożenia go nową płytą.
Pojawią się kocie łby. znikną zieleńce i drzewa. Projekt zakłada, że krośnieński Rynek wyłożony
zosianie kostką granitową w kolorze szaroMłt.ym,
Ujednolici powierzchnię plac u. Na posadzce

NORBERT ZlĘT AL

..góra-

ziś

Przedstawic ie l Uncdu Miejskiego , radca prawny Beata Materna - Pacud . zadała pytanie ,
czy Partia ma osobowość prawną . - Gmina nie może zawrzeć
ugody z partią , która nie istnieje - u zas adniła .
Pełnomoc nik Partii (nie wyraził zgod y na opubliko wanie
naz wi s ka) p oinfor m owa ł scdziego EI ';.b ietę Mazu r - S alwę o
sytuacji prawnej . Partia Kupiecka zos ta ł a s kreś l o na z rejestru
partii politycznych , lecz nie wyznaczono jej likwidato ra. Uniemożliwi a tO rozpatrzenie wniosku o wpisanie do rejestru nowej Partii Kupiec kiej.
K. Bara n z arz u c ił U rzę d ow i
Miej s kiemu . że od 2 lat celowo
przewleka pos t ępowani e s ąd o
we. Najpierw z mianę za pi su w
a kcie nota rialnym wladze Rzeszowa uznawał y za przedwczes ną. Teraz U r ząd twierdzi , że l ,
powodu braku likwidatonl Partii nie ma 1_ kim roz mawiać dodal p newod ni cz ą cy Parti i.

Sąd

Rejonowy odrocz.yl postę
po wanie do c zas u zapoznan ia
s i ę z dokumentami. Pełn o m oc
nik Parlii poi nfo rmował "N".
że sprawa jej wyk reś leni a z rejestru partii polityc7.llych jest
bez precedens u i trwa od dwóch
lat. Dopie ro w kwie tniu br. Sąd
Najwyi.szy w postępowaniu kasacyj nym rOl.s trzyg n ą ł. żc jest
pods ta wa do wy kreś l e ni a PK .
Likwidatora jeszcze nie wyznaczo no.
- Sprawa pr ze c iąga si ę ze
wzgh;du na róine naciski - podkreś l ił K. Baran - D zw onię do
Sądu O k ręgo wego w Warszawie
raz w tygodniu . Ostat nio powiedziano mi , że sędziowie są na
urlopac h. Dlatego ut worzenie
nowej Parti i Kupieckiej nic może ru szyć z miejsca .
Nowa Parti a Kupiecka ma
przejąć majątek starej . Z powodu braku likwidatora zawieszonyc h jest 5 postępowali sąd o
wych . w tym 4 procesowe.
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KROSNO. Podczas wakacji

Łupem

weekend

264. Zbignie. Motowidło Z
Ropczyc -1eIełon Z pelllifdtł;

265_ Włedyalaw

Płaantk

z

Rzeszowa - czajnik bez·
Jutro koIeInl zwycłfzcY
Mcdesz byt wśród nich!

W spra wie odbioru nagród prosimy o telefo niczny kontakt z
Dzi ałem Marketingu . nr (0- 17)
862-67-77, w godz. 12- 14. Na-

._~nf~~~~:'_~~.~~ć ~_~i!!!._J_~_;_;_;_;;_;.;_~;;:;~:;:~;;~~;::J:::~;~.;:~.~.~.~_~.~.~~~:~J

Uwaga
wścieklizna
Po . znalezieniu na osiedlu Sobów
martwego lisa, u którego
stwierdzono wściekliznę, teren uznano za zagroiony tą
TARNOBRZEG.

chorobą·

ak poinfonnowal rLCCznik UM
w Tamob!7.egu JÓ1.ef Michalik .
obszary 7...1groŻOoe wście kl i zną
wo:f.woda podkarpacki uwal lakie Zupawę. Orliska Zupawskie w
gminie Gręb6w. Funnany w gminie Gonyce oraz tarnobrleskic
osiedla Wielowici i MokrlYSl'.6w.
Ur.tąd Miasta nakll7..a1 trzyma·
nie wszystkich psów na uwiczi.
kotów w Zllmkn ięeiu . M ieszkalicy zagrożonych terenów powinni
zg l aszać lekarlOm wete ryna rii
wszystkie prLypadki pogryzienia
ludzi i zwierl..ąt domowych przez
dli kie zwierzęta.
Nie wolno na terenach l.agrozonyeh polować, wywozi ć z nich
bez pozwolenia Powiatowego Lekanu Weterynarii kotów i psów
Of'J.Z urI..ildzać wystaw i pokazów
zwiert.ąl.
ska

J
za

AKADEMIA ZAPRASZA

Dalila Show
RZESZÓW. Jeżeli w " Akademii" Klubie EB pojawi się ctz....
siaj 651 panów, być moie zo-stanie pobity pewien nietypowy rekord Guinnessa_ W konkurencji udział weźmie DaliIa.
d godz. 21 do klubu I:w;dą mogli wejść wy ł ącznic panowie.
którym Oalila zapl\!7..entujc pr.r..cdsmuk. tego. co mozna obej rLcć w
jed nym z jej ostatnich film ów.
Dl;l p;,1i drLwi "Akademii"' OIWortą s ię o godz. 22.40. Te. które sic
pos p ieszą , zdążą na n ajgo r~tsz:j
czę.~ wieczoru. Na podróż w najbardziej gorące klimaty tego Ima,
za prasza Biuro Podrózy VING z
Rzeszowa.

O

Przygotowaliśmy bezplatne
zaproszenia dla naszych Czy.
.
lelnlk6w. By Je otrzymać wy.
starczy za dzwonić dziś, w
godz. 10.10 -10.15, pod rzeszowskl numer leI. 862-67·n,
gkr

IJ
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regionalne

Gaz płynny
ale ...

drożał

najwolniej

wśród

paliw,

Omijanie
dystrybutorów
PODKARPACKIE. Zapowiedz

dach . są zamówienia nil

monta żem inst<llacji VI' samochonajbliż

we go nil gaz plynny do aut i
znaczn y wzrOSI ceny tego paliwa,
Natomiast w pańs twach piętnast 
ki podate k akcywwy na gaz jesl
CO rdZ ni;i.szy. Sytuacja dla przecir,:tn yc h kierowców nic jest ja·
sna. dopóki projekt ministerstwa
nic trafi do Sejmu. Wó wczas bI;dzie wiadomo jakie stawki rcson
zaproponował i ile faktycznie podrożeje gaz wskutek nowych sta·
wek podatku akcyzowego w przyszłym ro ku . Kie rowcy zai nte resowani montażem instalacji wo l ą

sze póltora miesiąc a . Ostatnie do-

więc poc zekać .

podwyżek

cen gazu ptynne-go odstrasza kierowców
chętnych na montaż instala:cji gazowych w samochodach . Zwiększa się szara
strefa w obrocie tym gazem
- alarmuje Polska Organizacja Gazu Płynnego .
najwięks7..cj ncswwskicj firmie EKSA. zajmującej s ię

W

Ryszard Pau lo. peł nom oc nik
cen gazu sprawily jed- w łaśc iciC!ln fiml y EKSA w Rzemlk. 7..c kl ientów ubywII. PoJ.~ka szowie, mówi. ;i.c w ci~gu ośm iu
Organizacja Gazu Płynnego otny- lat dzia ł al nośc i w y posa ży la o k.
mnlll oficjalne stanowisko Mini· 65 tys. aut w instalację gazow;l.
sterstwa Finansów. ReSOrt nic Boom rozpoczął s ię w marc u ub .
jest w SI:m'ie podnt dokładnej wy_ roku po kolejnej podwyżce cen
so kości planowanej podwyi..ki aktntd ycyj nych paliw. Teraz zaincyzy na gal. p ł ynny w przysilym tcresowanic instalacjnmi spadli .
roku. W Orog Service. fimlie :lna- Rosnic szara slrera sprzedaży galizuj'lccj te n rynek, poinfo rmo- zu pr/.cmycanego z Rosji. Pojawia
wano nas. że wc wrlcSniu poda- się również w woj. podkarpactc k akcyzowy w7JOśnie ze 120 do kim .
130 zlOlych na t ysi ącu litmw. Dla
Do pięcio l etniego polo neza z
kie rowców oZI1"cza to podwyż s ilnikie m gllŹn i k owy m można zakC 10 groszy na litrle.
łożyć instulncjc najtańszą za ok.
1.4 tys. 7.1. Najdroi,s7.c są do sa- Docieraj:1 do nas syg n a ł y, że
maleje liczba kiero wców c h~t  mochodó w z wt rys kiem wic1onyc h na montaż insw lacji w sa- punktowym . KOSZluj:1 nawet do
mochod3ch. Wie my również. ;i..c 2,8 tys. złot ych . Inswlacjc gazow~
rozwija s ię szarJ stref" w obrocie można zamontowa ć w każd y m
gazem - mó wi Sylwia Po pluw- samoc hodzie. z wyj'ltkiem ,.ma~k fl , specjali stu d~ . public rclaluch:!" i Iyc h. które mują silniki
tio ns VI POGP.
ch łodzonc powie trzem.
Litr gazu możn a k u pi ć w RzePoplawska doda la równ ież , że
ministerstwu planowa ł o wyrów- szow ie ju ż za 1291.1. Gaz płyn ny
nanie stawek podatku akcyzowe- srasowany w silnikach obłożony
go na guz płynny i pal iwa trady- jest 22 proc. podtllkicm VAT i
cyjne tłumacz ąc się dostosowa- akcyzą 10 groszow'l na litr. Jak
niem prawa do Unii Europejskiej . dotychczas. jest naj t ańszym paliwem na ry nku .
Ozna c z a ł o by to mak sym aln y
TOMASZ tELE2:NY
wzrost stawek podatku akcyzonicsic ni:\ o pl anowanych podwyżkach

Kolejny Wielki Festyn

Pietrzak, Egida, misski...
KOLIUSZOWA. Występ Ja~
na Pietrzaka, wybory Miss
Powiatu będą atrakcją festynu, który odbędzie sIę w najblitszą niedzielę na stadionie sportowym w Kolbuszowej . Zapraszają: Kapituła
Promocji Polskiego Biznesu ,
Gazeta Codzienna " Nowiny ·'
I Radio leliwa.
prócz Pietrzaka i kaba re tu
"Pod Egid:!", po ra z pie r .... szy zorganizowane zostrmą wy'
bory Miss Powiatll Kolbuszowskiego i najsilniejszego mieS7.karic.!. Zagra kapela "WideJanic·'.
Btd zic można tllk że podziwiać
s iwki spadochronowe w wykonll+
niu s kocz.kÓw rzeszowskiego tleroklubu. Nie zabraknie konk ursów z nagrodami. lote ri i, deg us tacji. przelo tó w balonem . prezentacji samochodów i mOlorów
Harleyów-Duvidson6w. Prlyje·
dzie weso łe miasteczko i oryginalny amery k ańsk i w6z. strażacki.
B ędą mecze pi lki nożnej z udziałem parlamentarzystów, dziennikarzy. księży i mdnych . Tu atrakcj:} będz i e dru ży na zł07..on a z samych kobiet. I mprezę zakończy
zabawa taneczna w rytm przebojów ostatnic h 40 lat, II zagru doborowy zespó ł Gold Tim e z

O

Widełk i.

Sponsore m głównym imprezy
są Zakłady Piwow8I'skie Leżajsk SA. Ponudto i mprezęspon
sor ują:

salon samochodowy
Hyundai z Rudnej Małej k . Rze-

szowa, Mercedes He nz Rzeszów
- Grupa Zasada, ul. Pod wisło
cze, salo n samochodowy Kł A z
Rudnej Malej . Cyk o ria S.A.
Wie nc hosła wice , firm a Koral
- producent lodów, Coca-Cola
oddział Rzeszow, PKO Hank
Polski S_A w Kolbuszowej . fi r ma Roleski - Zakład Produkcji
S pożywczcj~ firm a Res-Topsalo n O pla, firma .. Elm ar" hurtownia ar t y kuł ó w cl e k tryc7.nych . Polmos Łańcut , fYŁ U
SA. - ins pektorat w Kolbuszowcj, kolbus zows kie centrum
handlowe ..OrLeCh'·, pie karnia
Wiej Ska Bożeny i J ózera M lIgd ó w ze S wierczowa , kol bus zows ka firma " KAR-MI CH"
- I'rzetwl·lrs two Mięs n e. TZ l'szowskie r estauracj e McDonald 's, syste m d oc iepl e ń Grcin·
piast. kolbuszows ka firm a r ekla mowa Rek -M a l . Za kład Cer a mi c zn y ., Po r sanit" z R zę
dzianowic, biuro podróży Kolumbus z Kolbuszowej .
Czekamy na kolejne zgłosze
nia s ponsorów. Zapew ni a mYl
atrdkcyj ną rekl a m ę , w prasie, rodiu, tclewizji. na plakatach i podczas imprezy. Pros imy o kOn!likt
pod nume re m: 0605 5 13 553.
Mamy jeszcze kilka wolnych
miejsc w wyborach miss i wszystkie kandydatki prosimy o kontakt
pod ww . numere m te lefonu. Jest
o co wa lc zyć! Nagroda g łówna
to wycieczks zagra ni czna dla
dwóch osób .
kwIa'

Grozne
kleszcze
Kleszcze żyjące w naszych
lasach roznoszą odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i borellozę. Na
pierwszą z tych dolegliwości
można się zaszczepić . Drugą,
leczyć

niestety, można tylko
antybiotykami.
~ ię

orelioza o bjawia
.eharakB
tcrystycznym nlmlenJem wokó l miejsca. gdzie wbil s i,.
kleszcz. Z takimi objawami trzeba czy m prędzej pójść do lekarza. - W począt kowej fazie c horoby wystarcza leczenie antybioIykami - mówi Waldemar Burzyilski z Wojewódzkiej Stacji
Sani tarno-Epidemiologicznej w
Rzeszowie.- Choroba nie1cczona
mole spo wodować poważne i nieodwracalne czasem zmiany neurologicl.lle i reumatologiczne.
K leszcze mo g ą wys tępowa ć
tam, gdzie p lyną rzecz ki, na granicach lasów, polanek oraz prz)'
trasach prlejkia zw ierzyny.
- Wiele zależy od waru nków
meteorologicznyc h - opowiada
Burzyń s ki. - Jeś l i zima jest ła
godna , wylęg kleszczy jesl duży .
Tak jest w tym roku. Kleszcze
bard ziej ak tyw ne 51\ zwyk le na
początku i pod ko niec lata .
Tym , którl.y częS to chodz~ po
lasac h, bo zwi<jzanc jest 10 np. z
pracą. lekarze 1.a l ecają szcze pionki na odkleszczowe w palenic
o pon m6zgowych. Szczepionka
kosztuje ok . 50 zł idziala 2 hita.
Na boreliozę zas zczep ić się nie
możn a. nałe ży więc prled wejście m do lasu z abezpieczyć ca ł e
c i ał o .

- Jeś li kleszcz j u ż s iC wbijc radzi jeden z tarnobrzeskich lekan.. y - trlCba natychmiast go usuną(· . - Nie wolno go smarować
żadnym t ł u szcze m. 60 s ię udusi i
wypu śc i do krw i wszystkie bak ,
te rie i wirusy. - Trzeba go de ł i 
katnie wykręcić pcnsetą. a pozost a łą po nim ~nę zdezynfekować .
Jeś l i wokól rany pojawią s ię jakici
zaczerwien ie nia , konieczna jest
wizyta u lekarza .
KATARZYNA SOBIENIEWSKA

Jubileuszowe
pielgrzymowanie
młodych

Rzym czeka
PODKARPACKIE. Ponad 300
osób z archidiecezji przemyskiej wybiera się do Wfoch
na Swiałowe Dni Młodzieży .
Odbędą się one w Rzymie od
14 do 20 bm.
yruszlImy w sobot ę z Przem yś la dwoma auto ka rami
- mówi ks. Tadeusz Biały. g łów
ny koordynator. dit.'cezjalny duszpasten miodych . - Na tmsie dl)lączą grupy Z inn ych osrodków
archidiecezji, 1. Krosna. Sanoka ,
Us trl.yk Dolnych .Snrzyny i Łań
c uta .
PicJgT7..y mku młodych wiernych
wpi s uje s iC w obc hody Ro ku
W ie lkiego Ju b ileus z u . Mo tt o
ewangelicznej rcncksji tych d ni
brzmi : .. S ł o wo stalo s ię Ciale,m i
zamieszka ło wsród nas". W progmmic przewidziano m.in. cykl
katechez głoszo n yc h przez biskupów z całego świata. Organizatorzy 7.aprusili m .in. metropolio
tę przemyskiego, arcybiskupa Józefa Michalika. Wygłosi on katechezy dla m łodych pielgrzymów
z Polski 16 i 17 bm .
K ul m i n acj ~ Swiatowycb Dni
będ7.ie całonocne czuwanie mI)dlitewne młodych na bloniach Tor
Vergata, na przed m ieśc iac h Rzymu, oraz Eucbarystia z udziałem
pap ieża Jana Pa wia II.

W

MN

NIE UCIEKAMY
Rozmowa z JERZYM KRZEMIŃSKIM , współzałożycielem I muzykiem grupy No To Co
- ZawiesiliScle - po 14 la tac h
- dzi a lalnoSć w 1981 r. W 1993
r . na kró tko reaktywowalik ic
s i ę , choć bez wi ę kszego powodzenia.
- w 1990 r .. będąc ju ż w Kanadzie, ogJ:ldalem znakomity wys tęp The Beach Boys - muzyków
starszych od n3~ . któ rl.y spotkul i
s ię ponownie po wielu tutac h. Ich
ko nce n y c i eszy ły s ię nie prawdl)podoąny m powodzeniem. W tym
czasie reak tywowaly się także inne s ł y n n e przed la ty zes po ły.
Pewnego dnia moja żon a powiedziała : .Jurek. a mole by ś pomyś l al o No To Co?". To ona zains pirowa ła mn ie do powrotu na
seenc. Od 199 1 r. zacząłem zbierać wszystkich muzyków. Zajęlo
mi to sporo czasu . W 1993 r.
ot.rzymali śmy propozycję zagr-tnia
promocyjnyc h koncenów w Polscc. Niewiele wyszlo z tyc h planów . Nato m iast nu zlecenie tde·
wizyjnej .,dwójki" nakręci li s my
bardzo dobry program w reżyse·
rii Krzysztofa J asińskiego. Znależl i ś my organizator-I występów z
Łodzi. który zrobił jedyną dobrą
rlecz: zamk n ą l nas na mies i ąc w
ośrodku. gdzie od rana do wieczom - z przerwą nu posiłki - r0biliś my próby. Ten czas zaowacowllł tym, że w ]Q94 r . ten program zosla ł uzna ny za najlepszy
muzyczny program "dwójki".
- Jak dal e kosi 'i:żne są wasze
plany związlln e z tego rocznym
powrotl'm na scenę?
- Mam nadzieję. że zagramy w
tym roku ki lka kom,:enów,by pokazać, że żyjem y . N!ltomillst na
przyJQ/y rok planujemy dosyć dłu
g ą , bo 2.5 - mic si ę c:w1) tra sę .
Oprócz w s p ó ł p ra cy z naszym
pierwszy m menedże rem S ta ni ·
s ławem Cejrowskim, ws pół pra
c ujem y t akże z Woj ciechem
Chrzanows kim. który zaproponował nam , bysmy nakręcili kilka progrdmów telewiz.yjnych. Jeden z nic h będz i emy nagrywac

Szkoła

prawdo podobnie jeszcze w tym
miesiqc u. Mni koledzy mieszkający w Polsce ~..rob il i - beze mnie
i Bogdana Borkowskiego z Ka·
nady nrdZ Jana Slcfanka z Chicago - program z Wojlkiem Mannem . Do skladu doszedl nowy kI)lega, Piotr Smiejc zak - magister
sztuki. ś wietny kompozytor i amnier. z którym ws półpraco wałem
po odej ści u z No To Co . B ęd zi e
grał na instrume ntac h klawiszowyc h. Jest on lak7.c wł aścicielem
I'wdia nagrari. ta k więc gdy byś my chcieli coś nagrywać . mielibyś m y do dyspozycji studio po
kosztuch wł as nych ,
Najw it;kszy probłem tkwi w
tym , że jes!esmy rozrzuceni po
ś wiecie. Bile! kosztuje 1000- 1200
do larów w obie strony. Obecnie
zaryzykowaliś my , ponieśliś my te
koszty. Mamy nadzieję , że l O s ię
zwróci w prlyszły m roku.
- Co pan sądzi o modzie na
mu zykę etniczn ą - w rOdzaju
Hregovlcia - która opanowała
Pols kę?

- Prowadzc w każdq nied zielę
2-godzinny progmm w mdiu polonijnym w miej scowośc i polożonej 80 km od Toronto. Dostaję
na bicżąco mate rialy muzyczne.
jak również koledzy przysyłajq mi
kasety wideo z różnych fC!)tiwaJi
w Polsce. Otrzymałem w tym roku wideo z fes tiwalu w Opolu .
Choć poziom wysh;p6Wby ł ogólnic wysoki. to prlykro było patrlec- rm to. że pols ka piosenka
" pos zł a w Balkany" . Nie byłn nic
czysIo polskiego. w stylu S kaldów , Czerwonych Gitar. T1\Jbadurów czy No To Co. Pokazywa.
łem tę kasetę moim kolegom-Ka·
nudyjczykom. klOrly pytali, czy u
n!lS jest taki sam rodzaj muzy ki
jak w Rumunii czy Bu/gari i. Z,·
pl7.cezałem. lym niemniej wic ł e
piosenek bylo opanyc b na tam!ych rymmch. Mus iałem dłul,'O tłu·
maczyć, że to prlejściowa moda.
Ta muzyka będzie m i ał a duże po-

wodzenie pmwdopodohnie jeszClx 1-2 Ilila. Sąd~jcdnilk, że gdyby już dziś l"1oS 7.dccydował siC na

z a ś piewanie

ladnej . melodyjnej
piosenki bez .. uciekania w Ba ł ka
ny" . to natych miast zostałoby to
zauważone. Świadczy o tym chociażby przypadek Budki S uflera.
- Czy jednak moda na muzykę etniCzną nie była jednym z
czynnikow. który zmobilizo wał
was do powrotu? W końcu byliście prekursorami roik-rocka
w Polsce ...
- Wyko nujem y sty lizowany
folklor o polskich korlCniach. Takiej muzy ki w Polsce brakuje. Jestem tu już mie.siąe., lecz co otworzę rad io. 10 •.lecą·' albo utwory
angłosaskie , albo w stylu Bregovic ia. B ędziemy próbować do
skutku.
- Podczas bliskiego już s potkania w , ,Pań..'itwie Jarocin" No
To Co otrzyma Złotą l»tylę za
lo ngplay ., W murowa nej piwnicy". Dlaczego tak późno?
- W mome ncie, kiedy "W murowanej piwn icy" zys kało status
Złotej Plyty. nie można już bylo
nas wszystkich pol a pać . bo porozjeżd;i.aliśmy się za gr.mi~. Nie
bylo komu tej sprawy przypilnować. W idzi a ł em już tę nagrode w
s iedzibie Polskich Nagrań . Jest
wyko nana bardzo pi ę knie, na
wzór amerykailski. Warto w i ęc
było cze kać.
Rozmawiał

JAROMIR KWlATXOWSKI
26 bm. No To Co wystąpi w
wielkiej Imprezłe plenerowej " Państwo Jarocin Spotkania rodzinne dla
wszystkich. Muzyka, sport,
rekreacja: wybory", która
od~e się w dniach 25-27
bm. w Jarocinie w pow. niŻ8ńskim . Koncert zostanłe
zarejestrowany w caloścI
przez TV Rzeszów. Patronat medialny nad imprezą
obj,ły " Nowiny".

dzieciom

AkcJ, Wakacyjna Pomoc
Dzieciom zorganizowała w
tym roku Wyższa Szkola Informatyki 1 Zarządzania w
Rzeszowie.
W jej ramach, dzieei z Domu
Dziecka w Nowej Sarzynie bio,,!

udzial w bezpłatny m kursie komputerowym .
W kursie uczest niczy 13 osób.
ucz niów gi mnazjum i liceum .
Kurs rozpoczął się 7 sierpnia i potrwa do 11 sierpnia. K ażdy z jego
uczestni ków uzyska dyplom, sygnowany przez WSliZ.

Celem akcj i jest nie tylko wrganizowanie m łodzi eży c iekawych zajęć w czasie wakacj i, ale
również upowszechnianie znajl)mości Internetu. Prooownicy szkl)ły podobne imprezy c hcą organizować na ko lejnych wa kacjac h
pk
letnich i zimo wyc h_
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Stronę przygotowała Małgorzata Ca pińska

krajow e

Harcerze z

Krościenka Wyżnego

W SKRÓCIE

Najlepsi
w"Grze wzielone"
tych działań jak najsze~zcgo grona osób.
Szef Kancelarii Prcmiem Maciej
Musial podkreślił. 7...e rtąd Jer/.cgo
BU1.h .• wielką \n)Ską darly wszelką
dziułaJnosć SpolCC7.J1:j i wS1...elkie formy aktywności. w r:Un.1ch których
ludzie chcą robi ć cm dla innych".
Wiceminister ochrony środowi
ska, Janusz Radziejow~ki, wręczając
nagrody podkrcslil.:i.c 17Ald i Minis1erstwu Srodowiska docenia wklad
harcerstwa w wychowunic ekologiczne młodego pokolenia Polaków.
- Cieszy nas to. że juź od najmnicjszych zuchów budujecie Ś wiado·
mość . odpowiedzialność za przyrodę, za środo wisko. To potem pr..:ynosi doskonałe efekty. bo naw yk
życia w zgodzie z natur" ju ż pozoStaje - powiedział Rudziejowski.

Cztery nagrody konkursu
.,Gra w zielone", dotyc~cego
ekologii, otrzymali na Świato
owym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Bednarach reprezentanci najlepszych drużyn . Jedną z nich była 8. drużyna harcerzy im. Szarych Szeregów w
Kroscienku Wyżnym .

prócz czterech nagród prlywilnu osiem wyróżn ień. W
konkursie uczestniczyło pollad 150
zespołów z całego kraju . Byly lO
głównie dzieci i młodzież. ale Il:Ź i
dorośli. Większość zespołów uczC!St·
n;o..ą<:yc h w grlC tOgromady i drużyny harcerskie.
Z:l.'iadij ..GI)' w 1JeIOlle" jest podjęcie konkretnych działań dl:i dobna
~rodow iska przyrodnic7.cgo w najbliższym otocl.cniu i włączen ie do

O

Zeznania b. funkcjonariuszy SB

"ALEK"
,
TO NIE KWASNIEWSKI
Byli funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa zeznali wczoraj przed Sądem Lustracyjnym,
że Aleksander Kwaśniewski
nie był agentem. RzecznIk Interesu Publicznego wn i ósł o
umorzenie - z braku dowodów
- procesu lustracyjnego Kwaśniewskiego.

swiad·
kiem. Pil.CSłuchunym we wtorek 0.1 wniosek obrony. byl KiLysz,
tof Majchrowski. w lalach BO. za·
!>1ępCa szefa 10 Departamet1lu MSW .
Nadzorowa ł tcż kierowany przez
Floriana Ul)'zaja wydział VII tego
Departamentu, zajmuj,!cy siC pr.!Są.
W odczytanych przez sędziego
zeznaniach Majchrowski roPwił. że
podczas swojej pr.LCy nigdy nic ze..tk n ął s ię z informacją . by Kwa·
śniewsk i był .Jakimkolwiek iró·
dlem informacjj'·. Majchrowski
przyznawał, że żród ło informacji
SB w ,.ścisły m kierowniCIwie re·
dakcji <<Życia Wal'S7..awy» bylo
prowadzone przez Zygmunta Wy.
trwuła . WyjaSnił. 7.c Wytrwał pm·
cowal z tym agcntem. dziennika·
pr.lSy młodzieżowej , bo znał
go od .. wielu . wiciu lat". Maj .
chrowsk i powiedział. że nie wic.
kto był tym źród łcm.a le wyklucza,
by był to KwaSniewski.
Majchrowski l.cznawal taicie. że
gdyby SB nawiązala współpracę z
ktÓl)1lt~ ZnxlaktQfÓw naczelnych. 10
taka informacja ..absolumie musia·
łaby do niego dojsc". WyjaSnial, Żi!
na werbunek działacza panyjncgo
potr-lCbna byłaby ZgOO3 rcsonu i
KC PZPR.

W

środę

sqd.

ujawnił. że

mm

Akt SB nie fałszowano
- Nic bylo możliwe sfałszowa ·
nic tlciei akt SB. a jedynie ich for·
my - pow i edział szef archiwów
UOP. Antoni Zieliński. Sąd poll.'o13ł Zielińskiego na bicglego,by pod.
jął on próbę interpretacji 7.apisów
dziennika rcjesLr.cyjnego sieci agenturalnej SB oraz dziennika koordy·
Zamknięte przejście

nacyjncgo. do którego różnc.służby
kierowały zapytania o konkretne
osoby. W uktach tych (it'h orygina·
ły Zieliński przyniósi w środ~ do
Sądu Lustracyjnego) przcwija s ię
nnzwisko Aleksandm K waśnicw ·
skiego zarejestrowane pod numerem 72204. W innym miejscu pod
tym numerem figuruje tajn y współ
pracownik o pseudonimie .. Alek'·.
Ziclinski po zlożcniu przys i ęgi ze·
znał. żc nie znalazl 7.adnych podstaW . by podważyć pr.. wdziwoSć
.7A1piSÓw w dziennikach.

Zeznania Wytrwała
- Aleksander KWaSniewski nie
moim agentem - zeznał kapitllll
SB Zygmunt Wytrwał. ~1.óry prowadził agenta o kryptonimie .Alek".
JednoczcSnie przyznał , że w latach
1983-1984 utrqmywał ..olicjalne
kontakty" z nicktórymi rcdaktorJmi
naL'ZClnymi prasy młodzieżowej . w
tym z KwuSniewskim. który byl ....1edy S7.cfcm ..sztandaru MIodych'·.
Wytrwał zeznal . żc było .. muk·
simum pięć" takich spotk ań z KW3'
śniew skim. Powiedziul, że byly
one .,bardzo ogólne·' .. Jak pamię··
tam. Kwasniewski z nieukrywan,!
złością przyjmował wizyty olice·
rów MSW·' - mówil pr-/.cd sądem
był

Wytrwał .

WytrwaJ potwierd7JI.:i..cw t982 r.
wobec Kw:iSniewskiego
tzw . ..zabezpieczenia'·. czyli zastrlCgl. aby jakiekolwiek informacje
o KwaSniewskim i zapytania olice·
rów resortu w jego spmwic.byly kic·
rowane do niego.
dokonał

" Alek" to nie

Kwaśniewski

- Agent ,Alek·' lO OlI pewno nie
Aleksander Kwa~niewsk i - zeznał
f-lorian Uryzaj. oliccr SB, współau .
tOl"" analizy SB z ł985 r. na lemat
mjn.agt.'f1I6w w ,Życiu WotWJwy".
- Gdyby KWaSniello'ski by ł na·
szym 7JÓdlem . to bym o Iym wie·
dzia ł z tytulu nadzoru i pamięl... Ibym o tym - mówił UI)'7..aj, który w
latach 80 . był zastepcą szefa VII

w Kuźnicy Biatostockiej

•

•

leszanie
Nagłe zamknięcie przejścia

granłcz:nego

w Kuźnicy

Biało

stockiej wywołało spore zamie-

szanie. Odpowiada za nie strona białoruska - utnymują polskłe służby graniczne I celne.
sprled szlabanu gra.
niC"lI"ICgo 7.awmcaoo turystów.
któr"l)' nie wiedzieli. Ze 10 pl7..ejście
zostało zamknięte i mus14 korl)'§tać z innych. . , . " ,
.., ,

W

ś.rodę

We wtorek służby białoruskie jednostronnie zaprt..estały odpmw samochodów. Polskie slu7..by cheialy.
by stało się to 14 sierpnia. Chodzi·
ło o czas na poinfotmOwanie o tym
PilCwÓ1ników i podn'Iżnych. Strona białorusk.:l nie zgodziła się na ten
lemUn.
O c:za.wwe zamkniecie prlCjScia
w Kuźnicy Bialoslockiej zabiegała
strona polska, klóra chce rozpoczqł
jcg.o r01..bu~?wę, i ~l1lj~jy .•

III Dcpanamentu MSW .
- W 1991 r. nic było rnateńałów
mogljcych świadczyć o tym,"le
Ałeksander Kwaśnicwski był tajnym współp racownikiem SB oświadczył WaJdemar Mrozlcwicz,
szef archiwów UOP za rządów
SLD-PSL. W 1991 r. Mrotfewiez
osobiście nadzorował sprawd1.anie
wszyslkic h kandydującyc h wów _
Ci'..as do Sejmu i Senatu (ok. 7 tys.
osób) . Pyumy prlez obrońcę prezy·
<kOliI mec. Czes ława Jaworskiego.
czy zetknijl sir; wledy zjakim iś do·
kume ntami nI. Aleksundra Kwa·
śniewskiego. MroljewiC"l odparł. że
"odpowiedzi z wszystkich komó'
rek brzmiały: nic figuruje" .
Wydziału

Lista Milczanowskiego
- Aleks'lIlder K waS niewski nie
pojawil się jako agenl na li śc ie spof"t.lIdzonej w 1991 r. przez Ówcze·
snego szefa UOP Andrrej3 Milc7.anowskicgo - zeznał JeiLy Konieczny. S"lCf UOP w latach 1992- ł 993 .
Zeznając. KoniL'Cwy po rJZ pierw.
szy potwierdził oficjalnie istnienie
"listy Milczanowskiego", na której
lJlaleźli się parlame ntarzyści wybrani w wybomch 199 1 r., o których istniały zapisy. 7.c byli agentami specs lu żb I)RL.
Konieczny dodal, że nazwisko
KwaSniewskiego nie pojaw iło się
także podczas .,podobnej opcrolcji
sprawdzeniowej"" w związku z wybommi w 1993 r. Podobny byltak7.c wynik sprawd1..co zw i ąr.anych z
tzw. moskiewską pożyczką.
O umor.lCnie procesu lustrolcyjIlCgo Aleksandra KwMnicwskiegoz
bmku wystarczaj,!cych dowodów
do wydania mcrytorycZllego roz·
s t rzygnięcia wniósł wieczorem
RZCC7Jlik Interesu Public1..ncgo. Bogusław NizieilSki .
Obrooca Kwaśn iewskiego , mec.
Czesław Jawomki. wystąpił do sądu
o uznanie prawdziwości ośw iad 
czenia lustracyjnego Kwaśn iew ·
skiego.
Dziś $<Id ogIosi wyrok. PAP, ue
W ś rod ę policja i Straż Graniczno. utrzym y wał y posterunek.
na którym zawracano turyStów .
propon ując im korJ:ystanie z s::jsiedniego przejścia gmnicznego w
Bobrownikach. Od ubieglego ty·
godnia jest ono otwarte nic tylko
dla cięiruówek. ale i dla ruehu 0sobowego.
Po raz pierw~'Zy zac7..ęły s ię tam
tworzyć kolejki , co oznacza, że turyści zaczynajij omijać Ku żnicę i
kQrZystają z tego p17..ej.ścia . Po południu nil wyjazd zkniju lilCb<L było ezekać w Bobrownikach 3 g~
dziny. Na wja7..d: samochody oso-boweczekały 8 godzin ,ciężarówki
, -~ g~zj~. ~.. '"
• ~ !~,

wp

PAP,Me

Czujny sąsiad
To nowy element policyjnego
progmmu Crime SlOppers, który
będzie reulizowany w Rudomiu.
Celem programu .,Czujny s.ąsiad"
jest zaktywizowanie lokalnych spoleC1J1ości i poprawa bezpieczeń.
stwu w Q;iedlach mics1.kaniowych.
Progr:llll opiera sir; na bezinteresownej pomocy ~ąsied7..kiej. Chodzi
o uwrażli wienie mieszkruiców na
wszystkie n icprnwidłowoSci , które
dzieją si ę na ich osiedlu. W ciągu
Irl.cch lat funkcjonowania w Ra·
domiu lelefon u Crime Stoppcrs
pr.lCka1.ano 15(X) infonnacj i o prlCS tępsIwach. z których 700 7.ost:.l ło
potwierdzon9ch .

Piosenka religijna
Arka Noego, Annia, Furstuk,
- Mietek SZC7...eśniak, Beata Bed·
narz, Tontasz Kamiński omz 10
UC'/.cstników konl.1n"Su bie17.c udziaJ
w rozpoczętym w środę VII Fe~i ·
walu Piosenki Religijnej na Świę·
tej Gór".le w Gostyniu. Tegoroczny festiwał zorgani1.ow.mo pod hasłe m .. On będzic pokojem'·.

Napad na bank

,,samoobrona"
oburzona

Około 60 tys. zł padłO łu 
pem ni ezama s kowanego
bandyty, który w c zoraj
w szedł do oddzi a łu Banku
Śl ąs kiego w Katowic ach T
sterroryzował ka s jerkę .

WI:ldzc ..Samoobrony'· są obu·
rzone osadzeniem w więzieniu li·
dera rolnie""l.ej .,Sol idamośc j"· Ma·
rianu Z:!gómcgo. Domag:\j:l sir;
wyjaś nieniu okoliC"l/lOŚCi wydania
wyrok u .skazuj:j(:cgo. Andrlej Lepper powiedział wezomj , że w tej
sprJwie jego zw iązek zwrócil się
do tninisU'J sprJwicdliw<&:i.l..ccha
Kaczynskicb'Q. Nie wyklUC"..:ył pud.
jęcia "drolstyeznyeh środ k ów·'. by
Z,1gómy znalazł sit; nu wo lności .
Pyl:my , na czym mogą one pole.
gać, wyjaśn i ł. że będą to pikiety i
blokady.

do banku
15 . Z1groził personclowi przed miotem przypominającym bron i za7...1dal pienię-

M ok. godz.

ężczyzna wszedł

dzy. Policja prowadzi dziallllli:,
pośc igowo·blokadowe .
Mę1.czy;ma napadl na oddział
banku przy ulicy Powstańców . Zd1-

niem policji, dziulal sarn. Udalo
mu się 7.rJbowat p ieniądze . mimo
obecności personelu i klientów.
Policja podała. że prles tępta
!lM ok. 30-35 lal, 1 70 · ł7 5 cm
wzrostu . twa rz owalnI!. wlosy
ciemnc, krótkje .
PAP, Me

Wyprawka dla żaka
To hasło akcji ogłoszonej
przez Polski Czerwony Krzyż.
Dzięki niej najbiedniej si
uczni owie otrzymają " wyprawki" zawierające artykuły
potrzebne do nauki .

w supermarketach, hurtowniach
i sk lepac h papierniczych. Anykuły szkolne będzie można WriU·
cać do specjalnych koszy usta·
wionych przez wolontariuszy.
W wiciu miastach Polski akcja
już się. rozpoczel a - przybory
szkolne możn:! prlynosić do placówek PCK, można też wpłacać
pieniądze na konto: BIG Bllnk
Gdaoski SA I O . Warszawa

w
Jskaakz BiuraSalamOliska-Podstolpoi nform owała

ś rodę

El żbic ta

Zarządu Głównego,

od I do 3 wl7.eśnia PCK zorganizuje zbiórki przyborów szkolnych

11601029- 30206001.

PAP, Me

Śmiert panny młodej
24-letnia jXlnna młoda i jej matk3. wrJc:ljące z wesela, zgillęły w
wypadku .samochodowym w miejscowości Zblcwo koło Starogartlu
Gdańs ki ego . Rann ych jest pięć
osób. w tym lny cięzko . Kierowca
audi tOO. którymjechaly kobiety,
wymusil pierwszClistwo i zderzyl
się czołowo 1. mercedesem 190 nn
niemieckiej rejestracji.
PAP, Me

Gwałciciel

recydywista

43-letnlego Szczepana W.,
podejrzanego o zabójstwo na
tle seksualnym, zatrzymano w
PIotrowicach Nyskich koło Nysy. W czasie przesłuchan i a
mężczyzna przyznał s ię też do
drugiej, podobnej zbrodni.
środc

prokurJtor prloostawil
W mu zanul.
w czwanek
sąd

zdecyduje o jego aresztowaniu poinformowal wczQraj rlecznik
ProkurJtury Okn;gowej w Opolu .
prokur.ltor Roman Wawnynck .
W niedz ielę zagineln pracującu
w gospodarslwie rolnym w Kał
kowie kolo Nysy 42-letnia Wła
dyslawa S. Poszukiwaly jej policja.
wojsko ł StrdŻ GrJniczna.. PoJicja
nic wykl uczyła zbrodni. Wytypowano podejnanego S7..c""lCpana W.
- ka ranego wcz~niej m.in . za
gwalt na uicletniej oraz za usilowanie gwaltów.

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

Jednak Szczepan W. zn ikn ą!.
Dopiero we wtorek pojawił siC w
~wo im miejscu zamieszkania - w
Piotrow;cach Nyskich. a SąsiL'"dzi
poinfonnowali o tym policje .
W czasie przesłuchania poclcj·
r7..:lOy wskaZllł miejsce. w którym
ukryl :tw łoki kobiety. Pnyznal sit;
te"l dodrugicj zbrodni - dziewiąte·
go lipcu podCl.aS świr;ta kwi:LlÓw
w Otmnchowie zgwałcił i Z:lmordowal 28-lctnil) Kryslynr; C.
S7..czcpan W. byl wcześniej skazany na t2 lat wiezienia za gwal·
ty i usiłowanie gwałtów . Odsie·
d7.ial w zak ładach karnych 9 lal.
Podejrzany mówi! w prokuralu,
ne. że próbowa ł lC<.'_zyc się w poradni zdrowia psychicznego . Pro·
kurator Wawrzynek dodaJ , ~..c rnę.7.
czyzlla ma teżs klonności ekshibicjonistyczne.
Grozi mu dożywocie.

ilJecjailJcje po U •••'II"
• Marl:eting
• Bankowość
• M~arodc:M'e ~OSUrJ<j
gospodarcze
• Finanse i rachunkovvuść
• Gospodarka S3IOOTZip:ma
• S)S1emY informacyj1e
W gospodarce

• Zarządzanie
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rcspoodc Olów. ale ty l ko 6 proc .
robi zukupy wyl=lCznie w s upermarketuch tej firmy .
Du że centra handlowe odwiedza tylko 6 proc. badanych. Mały odsetek respondentów spowodowany jest tym. że zlokalizowane s ~ one tylko w du żych
mias tac h i na ich obrlcżach .
Klienci dokonują zakupów zazwyczaj w r67.ny c h supermarketach . Tak d eklaruje 62 proc.
pyta nyc h . Reszta kupuje w jednym okre ś l onym z na zwy su permarkecie.
Cz~slO tliwośC dokonywania
zakupów w supermarketachjest
bardz o zróż nic o wana . Co tydzi e ń ł ub częściej kupuje 19
proc. badanych. raz na dwa-trą
tygodnie ł 4 proc .. nlZ w miesi ą cu 18 proc., a rzadziej 19
proc. badanych.
Nigdy n ic rob i zakupów w supermarketów blisko jedna trzecia
badanych .
W sród g lównych zalet zak u pów w s upermarkewch klien ci
wymicniaj:r duży wybó r produktów w jednym miejscu (67
proc.) . ni s kie ceny (60 proc .).
możliwoSć samodz ielnego obcjrl.enia towaru i dokonania jego
oceny (49 proc.).
Inne, mniej waj.ne zalety 10;
promocjc i obn i ż ki cen, dogodnegodziny dzia lania. możliwość
dokonywnnia sprawunków w
niedziele i świę ta .
W opinii budanyc h s upermarket y nie są jednak pozbn wione
wad 49 proc . respondentów skarży się, żc wydaje ....1 dużo pie.nięd zy. bo kupuje zbyt wiele nicpotrzebnych towarów. 44 proc.
klie ntów skarży s ię na tlok w supermarketach , lI 30 proc . na dłu 
gi dojazd .
W ś ród innych, rr.adziej wymienianych wad z najdują s i~
Ol .in.: koni ecz n ość m~czące 
go chodz e nia po s klcpic . czaso ch ł onno ść takiej rorm y zakupów.
Na lli s k" jakosć towarów w
s upermarke tac h s karży s i~ 10
proc . b:ldanych. Pmwie tyle samo klie nlów chwali jak ość 10warów .
Badanie przeprowad7.0no w
lipcu na reprezentaty wnej loso wej pró bie 1054 mieszklllicó w
Pols ki powy*ej 15 . roku życi:!.
PAP, Me
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NA GIELDZIE
Podczas środowej sesji
Papierów Wartościowych wzrósł kurs akcji
118 spółek, 58 spadł, a 47
nie zmienił s i ę , w tym na
rynku NFI wzrosła cena ak·
cjl dwunastu funduszy, jednego spadła I jednego nie
Gi e łdy

zmieniła się.

ndeks rynku pods t3wowego
W IG wzrós l o 1. 1 p roc . do
I19025
,6 pkt. WIG 20. po
wzroście o 1.6 proc .. wyniós ł I
960.6 pkt.. a wartość MIDW IG
z większyła s i", o 0.3 proc . d o t
093.7 pkt. NIF z ys katl ,3 proc.
i w yn i ó s ł 61 .6 pkt. TECHWIG
wzrósl o 2.9 proc. do I 651,7
pkt. Indeks rynku równol cg lc-
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go W IRR nic z mi eni ł s i ~ i wy·
niós l 3 083.6 pkt.
Maksi ma cenowe odnotowano
na akcjach dzie w il;c iu firm. a
minima na walorac h Apeximu
i Bctonst alu. O ponad 9 proc.
potaniały akcje dwóc h s pó łek ,
a O maksymal ny przed z illl ce nowy wzros ly wa lory t akż e
dw óch fi rm .
Obroty na rynku pods tawowym w.oa;ły o 36 poc. do 170 3 17
tys. z l. Na rynku równolegtym,
po spadku o 12,6 p roc .. wynio·
sly o ne 6 156 tys. z l. Nn rynku
woln y m spadly o 14.R proc. do
I 176 tys. lo!. <I na ry nku NFI
zll1icj szy ly s ię o 111 proc. do 4
756 tys. z ł.
Na akcje NFI z l07.ono 4415
zlcccri. czyli 07.2 proc. więcej
ni ż na poprl.edni:j sesję. Na wa-
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Oszczędne życl.

1ł9!lt50

~

W ś ród s praw wymienianych
przez respondentów za ważne dla
zdrowia psychicznego częściej niż
kilka lat temu wymieniano ro l ę
przyjaciól w iyciu. - Te relacje r.3c'l)'nają się jednak Polakom psuć . W
1997 roku pncci~tny Polak mial
siedmiu przyjaciół. w 2000 roku
ich liczba spadla do pięciu - powiedział Czapiński.

Dcklarowan3 wiedza o refonnie
emerytalnej nie zm ieniła s i ę od pałowy 1998 roku. Znrówno wtedy,
jak i teraz 70 proc,. respondentów
deklarowało, że wie .,cokolwiek·'
na temal refonny. Równocześnie
ponad połowa nie dostrzega podstawowej zmiany sySlemu. którą jest
uzależnienie wysokości emerytury
od wplacanej skladki. Co piąty resJXlndent uważa , że nowy system
jest Icps.zy .tyle sarootwierdzi, że jest
on gorszy nii. poprl.Cdni. 58 proc. nie
ma len temat zdania.
PAP, MC
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pozostałych ~pó l ek wply I<)cznic 26143 dyspozycje
czy li o 14.7 proc. mnicj ni ż we
wto rek.
W dogryw ce na parkiet pod·
s tawowy. wyłączając akcje NFI.
zł oż.ono ą44 z lecenia. na ró wnoleg ły 236. nu wo ln y 71. a
na akcje NFI 127 dys pozycji .
Obroty wy niosły odpowiednio:
34 788 tys. r.ł . l 529 tys. 7,1. 238
tys. zł oraz I 290 tys . zł.
\V wynIku orcny pojaw ił y s ię
42 n 3dwyżki kupna i 35 nadwyż.ck s przeda i y oraz reduk cja
kupna na akcjac h I:.ukbutu .
Na rynku obligacji wzrosla
ce na s iedmiu pożyczck . a czterech nic zmieniła s i ę, Obroty
spadl y o 23.8 proc . do 9 343
tys. z l.
PAP, Me

lory

Ok . jednej trLCciej responden·
tów twierdzilo. że •. wystarcza im na

Brak przyjaciół

11,IS·

•,~.

'.',1

- Na podstawie tych badań nic
jednej atr.tkcyjnej medi31nic tezy . loa$pokajającej apetyty którejkolwiek strony
sceny politycznej. Zycie Polaków
jest dziii bardzo złożone - mówil
prof. JanUS7. Cz,,1piński.jeden z autorów bndania .
Wedlug kryteriów obiektywnych
ustalanych pil.eZ naukowców (statystycznie 508 zl dochodu na osohę
prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo) niedostatek panuje w 30
,proc . gospodarstw domowych. Subiektywnie nicdo.~tatek odczuwają
mies7.kailcy 65 proc. ~ospodarstw
domowych.
46 proc. gospodarstw domowych
ocenia. że feh dochody w]Xl(Ównaniu z tymi spr/.ed roku ]XlgOO'izyly
s ię. tyle samo twierdzi. że ich sytuacja nie zmienila się. 80 proc. gospodarstw domowych nie ma iOOnych oszczędności. ajeślijuż to nic
pr.rekr.ICwją onczazwyewj dochodów 7,jednego miesiop. Ponad jedna.piąta nie UiSl.Qa wtenninieczynszu i stałych opłat za mieszkanie. a
18 proc. opłat za gaz i energię elekttyczną. Z niewielkich ]Xlżyczek i
kredytów korzysta ok. 58 proc. badanych rodrj n.
można przed s taw ić
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skie Towarzystwo StatySlyC7.ne na
zlecenie Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow . Badano warunki i jakość życia w Polsce, a tak7.e doś wiadczenia obywateli z reformami systemowymi: 7.drowotną,~wia
tową. Cll1erylal no-rentową i administr.tcyjną .
Badaniem objęto na prt.ełomie lu·
lego i marca ponad 3 tys. gospodarl>lw domowych i pooad 6 tys. osób.

wszys tko". bo żyje oszczęd ni e .
Nieco mnicj ni ż połowa gospodarstw deklaruje, że ich stale dochOOy nie pozwalaj" zaspokoić bie7.ących potneb .
Spadła pozytywna ocena procesu
transfonnacji. Obecnie niecale 8
proc. Polaków sądzi, że udały się
refonny po 1989 roIeu, a polowa badanych. Ze nie. Ponad połowa respondentów uwa:'.3. że lepiej żyło
im s ię pr/.ed 1989 rokiem.
17 proc. respondentów stwierdzi ło. 7.c w porownaniu z latami
ubiegłym i dzi ś trzeba więcej C7.asu
poświęcić 11.1 załatwianie spmw urzę
dowych. 22 proc. uznalo. że pod
tym względem nic się nie zmieniło,
zaś 5 proc. przyznalo, 7.c na lała 
twit.-nie spraw ur/.ędowych pośw i~·
C'd mniej czasu niż I:it.'dyś,
Polowa społccr.eństwa jest zadowolona z obecnych możli wości leczeniu. druga połowa - nie jest. Ci,
kt6rly leczyli się ostatnio w zreformowanym systemie (65 proc. dorosłych 9hywatcli). są mniej zadowoleni od tych. którzy nie korl.ystali z uslug placówek zdrowia.
Rocznie statystyczne gospodar~two domowe wydawało na opiekę
szpitalną ok. 1381 zł . 60 proc. z tej
sumy to opiaty oficjalne, trafiające
do instytucji. Powstale 40 proc. to
wy<lutlci na roine ..dowody wd7Ęcz
ności" , trafiające wyłącznie do osób
wpewniających leczenie szpitalne.
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ZYCIE POLAKOW

podczas konfereocji praW sowej
przedstawiono wyniki
prn:prowadzonych pr1.ez Pol-
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ZŁOZONE ,

POlacy są raciOnalni I coraz lepiej przystosowani do
nowej sytuacji ustrojowej,
protesty wynikają często z tego, że Ich apetyt przewyższa
Ich możliwości - mówłą naukowcy o wynikach badań ,
zleconych przez Kancelari,
Premiera.
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Makro Cash and Curry,
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klientów. Real odwiedza 20
p roc. ogółu respondentów,
Biedronkę 19 proc., a HIT
17 proc. - wynika z sondażu OBOP.
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Zbadano warunki i jakość życia
oraz wdrażanie czterech reform
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Stronę przygotowała Małgorzata Caplńska

Ponad 20 milionów opon,
zamontowanych do lekkich
trucków I wozów terenowych
wycofa znany na świecie ~
ducent tej branty - firma
BrldgestoneIFlrestone Inc.

nę l o

adl iwe opony byly ju ż przyczyną wiciu wypadków, w
tym ponad 40 śmienelnych . Amerykańs ka age ncja bezpicczcnstwa
mc hu drogowego otnymała 270
skarg w sprawie wypadków spowodowanych przez ile runkcjonujące opony w tru c kach i WQzac h terenowych ,
Kierowcy twierd zą. że opony
Firestone odchodzą od obudowy.
l.3Zwyczaj wtedy. gdy pojazdy jadą z duiq prędkością .
Ford Motor Co. i Bridges tond Firestone, all1cry kans ka filia
japońskiego koncernu Bridgestone. twie rdzą. że opony są bezpieczne. ule po naciskach agencji
bczpieczenstwa dojnały do wiel kiej akcji wymia ny.

W

Ford zamie17.a dokonać darmowej wy miany opon w samoc hodach sprzedanych w Wene·
zueli. Ekwadorze, Tajlandii. Mil'
lez.ji. Kolumbii i Arabii Saudyjskiej. 31e sprzcciwia się pncprowadzeni u podobnej akcji na tere·
nie Stanów Zjednoczonych .
twierdUjc. żc sprawa jest dopiero
badana .
WiększoSć poważnych wypad·
ków samochodowyeh miala miejsce w Teksasie i JXlłudniowych
lub połudn iowo-zachodnich stanach z gar'lcym klimatem. Upal
szczególnie szkodzi bieżnikom i
może prowadzić do ich rozchodzenia się - twierdzą fac howcy .
Opony Fireslone powszechnie
stos ują do s woich wozów terenowych także tak ie znane koncerny motoryzacyjne. jak Geneml
MOIors Corp .. Nissan Motor Co ..
T oyota Motor Corp. i Subaru. Jak
dotąd . n ie otrzy maly i.adnych
s karg w tej sprd wie ..
PAP, ue

NOWINY

czwartek 10 sier nia 2000 r.

Stronę przygotował
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Piotr Samolewicz

światowe

Sprawa rosyjskiej
nitki

Milicja zatrzymala dwóch podejrzanych o dokonanie zamachu
w moskiewskim metrze

Ust do Buzka

ROSJA WSZOKU

Wicepremier Rosji Wiktor
Christienko przesłał premierowi Jerzemu Buzkowllist, w
którym zaproponował akty·
wlzację polsko·rosyJskiej
współpracy w kwestii ewentualnej budowy przez terytorium Polski gazociągu do Eu·
ropy Zachodniej.
liście

Zamach w przejściu podziemnym pod placem Pusz·
kina w Moskwie wywołał
szok w całej RosJI. Podjęto
intensywne śledztwo w celu
wykrycia jego sprawców, nad
którym osobiście czuwa prezydent Władimir Pulin.

Osyjski wicepremier poinfor·
do premiera Buzka r0-

mował w środę w Moskwie dziennikarzy.
- W liście jest mowa o tym,?.e
prredslawiciele ministerstwa ener·
getyki Rosji i analogicznego polskiego resortu, a tak że repre7.en·
land rosyjskiego Gazpromu i polskiego koncernu naftowo·gazowego mogliby w najbliższym czasie zacząć omawiać propozycje
dotyczące budowy nitki gazociągu
w kierunku południowo-zac hod·
nim i opracować plany da lszej
współpracy w dziedzinie tranzytu
rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej - powiedział Christłenko .
Prąpomniał , że rządy obu Im.jów zawarły w roku 1993 porozu·
mienie dotyczqce podobnych pła
nów. Dodał .;;J! zbudowano pierwszą nitk~ gazociągu ,)amał-I!uro

pa", która już dział a.
Chrisuenko powiedział , że podczas niedawnego spotkania z pre·
mie re m Buzkiem w Smole ń sk u
(uczestniczyli w otwarciu po ł ·
skiego cmentar/..3 w Katyniu) omawiano zagad nienia zwi'lZ'ine z dostawami gazu na Uknlinę.

PAP, PS

Amerykańskie

stany
kontra koncerny
fonograficzne

Windowali ceny
Nowy Jork I 29 Innych stanów USA oskarżyły japoń
ski koncern Sony Musie Entertaiment Inc. i cztery inne
firmy o zmow, w celu zawyżania cen dyskietek kompaktowych, CD, co mogło
narazić konsumentów na
straty w wysokości 480 mln
dolarów.
r.lijd prokuratora ge neralne·
go stanu Nowy Jork ujawnił
we wIorck, że proces w tej sprawie został wytoczony pr.lCd Sijdem feOemt nym na Manhattanie .
Pozwanym zarzuca s i ę. że poczynając od 1995 r. porozumiewali się w ee łu podnoszenia cen.
co Sianowi pogwałcenie stanowych i federalnyc h przepisów antymonopolowych.
Do "dyskielkowego" kan elu
poza Sony Musie zaliczono także
Capital Records, BMG Musie
Universal Musie oraz Warner Mu·
sic. Pozwano lak;;J! dwie dużc siec i handlowe wyspecjalizowane w
muzyce, Musicland i Tr.msworłd,
lepiej znane pod nazwa mi Sam
Goody i Tower Records.

dokonan ie wtorkowego za·
machu, w wynik u któ rego
zgilll;lo - wedłu g oficjalnie potwierdzonych dan yc h - sicdem
osób, a prawie sto zostalo rannyc h. oskarżono CZCC7..enÓw. Mi·
lieja zatn.:y mał a ju ż dwóch podejnanych.jeden z nic h to C1J!ezen, drugi jest mieszkańcem
Oagestan u.
Prq obu zna leziono narkotyki
i publikacje wahhabitów - fun damentalistów is lam~kich , od klórych ataków na dagestańskie wioski zaczęł a s ię w ubiegłym roku
obecna woj na w Czeczenii.
Tymczasem PUlin ostr.r;egl . ic
b l ędem by loby doszukiwać się
narodowego, czeczcriskiego czy

O

55 lat po zrzuceniu bomby atomowej

Nagasaki pamięta
Apelem o wprowadzenie
zakazu broni Ją
drowej tysiące mieszkańców
Nagasaki uczciły wczoraj ~
mięć prawie 74 tysięcy ofiar
wybuchu bomby atomowej
nad tym miastem.
światowego

1at temu, 9 s ierpnia 1945 r.
o godzinie 11.02 czas u
miejscowego, amery kański bom·
bowiec zrzucii na Nagasaki bombę atomową. W ciągu dwóch mie·
sięcy wybuch spowodowal smierć
73800 osób. Obecnie łączną licz·
bę ofiar szacuje się na 123 tys. ludzi. Nawet w 1999 roku zmarło
jeszcze w wyniku choroby popromiennej dwa tysiijce osób.
6 s ierpnia 1945 roku pierwsza
bomba atomowa spadła na Hiroszi mę - zgim,ło tu prawie 140 tys.
ludzi. Wobccdwu udert.eti nowej

55

władze

Ja ponii zdecydowana bezwaru nkową kapit ulację kilka dn i pó?.niej.
W Nagasaki tysiijce mie,'~zkań
CÓw. zgromadzonych w Parku Pokoju, mi nutą ciszy uczci ło panlięć
ofiar wybuchu, W odczytanej nast~ pn ie deklamcji mer Nagas.1ki
licho Ito zaapelował do pań s tw
świata o rezygnację z broni jądro
wej. Pr.lypomnial , że w arsenałach potęg jądrowych znajduje się
obecnie oko ło 30 tys. bomb o
znacznie w ię ksz.ej s ile niszczenia
od tej, jaka 55 lat temu zostala
zrzucona na japońskie miasto.
Mieszkańcy Nagasaki trad ycyjnie, jak co roku. prqnosiJi na
miejsce i ukladali wokół pomnika
pamięci ofiar tysiące papierowych
bialych żurawi, sy mbolizujących
dzieci zmarłe w wyn iku wybuchu.
broni

ły s ię

innego siadu w zamllchu bombo- • dania, stoj1łCą pod jednym ze szpiwym na placu Puszkina w Mo- talio
skwie .
Pr.lCdstawic icl MSW Andriej
W zw iązku z zamachem w sto- Szczawielow ujawnił, że m~ilicy Rosji i w ie lu inn yc h m iej· czyzn podejrzewanych o dokonascowościach zaos trl.Ono środki
nic ;t..amachu dobr.lC widzieli lo..ej
bczpiCC7.cństwa.Zwiększono liezswiadkowie - jeden pracownik
be patroli milicyjnych . M il icja pawilonu handlowego i dw ie osoprzeszukiwała stacje metra ,dworby. które w zamachu ucicrpialy.
ce, strychy i piwnice w domach
Mer Moskwy Ju rij Łużkow pomieszkalnych , szukając materia- wicdzial zaS,;;..e podejr.l3.nych wilów wybuchowych. czy eweotu- dziano,jak podeszli do k iosku w
alnych podlożonyc h ł ad u nków. pOOziemiu i próbowali coś kupić
Za t rzymywa ł a i kontrolowa la
za dolary. Spra:dawca nie chciał
wszystkie ciężarów ki , wjeżdża- ich jedn ak prqjąć, w ięc powiejące od miasta. Rosyjski minister
dzieli, że wymienią dolary na ru·
energetyki atomowej pol ec ił za- ble. Odchodząc pozoslawili torbę,
oSIn.:enie ś rodków bcz pieczeń· która chwilę potem wybuchła .
siwa wokół obiektów atomowych.
W zw ią zku z wyb uchem
Nu Dworcu K azański m w Mo- zwier.lchnik rosyjskiego K ośc ioskwie jego pracown icy zn aleźli
la prawosławnego Aleksij II za·
w pru:chowalni zagubionego ba- apelowal w środę do władz Rosji,
gażu torbę zawiemjqcą cztery ki by "uczy niły wszystko, co możli·
logramy troty lu i 12 zapal ni ków. we, by powstrLymać ręce 1..11>6jMoskiewsk ie szpitllle zaapelo- c6w".
wały do społcczeństwa o oddaMoskiewski z.amach pot~pi l pa·
wanie krwi. Telewizja RTR po- pieżJan Paweł II.
ka7.al;, kolejkę ch~tnyc h do jej odPAP, PS

PAP,PS

Pod groźbą linczu
Brytyjczyk oskari.any o pedofisamobójstwo po tym.
jak :zaatllkowany przez sąsiadów IDstal zmus7.0ny do ucieczki zmiesz·
kania. O samobójstwie poinfonnowal wczoraj adwokat ofiary. 54-1ctni James White pnedawkowal lekarstwa w ubiegłą sobotę.. w dzień
po tym,jak przcciwko niemu skierowano kolejne oskaricnia o stosunki płciowe z nicletnimi. Po jednym z artykulów w prasie. który
lię pope lnił

opisywal jego niclegalnc c-Lyny. są·
siedzi grozili White'owi śmic rci ij.
Whitc był żonaty, miał dzieci i wnuki. Tygodnik .. News of the Worłd"
7.nany z tego. 7.e opublikowal list~
znanych pedofili, narJiając si~ tym
samym na krytykę ze strony rządu i
organizacji praw cz łowieka. wy·
kluczyl swoją odpowied1jalnoSć 7..a
sm ierć 54-latka. Według redakcji.
jego nazwisko nic figurowalo na
opublikowanej liście.
PAP, PS

W miejscu wtorkowego zamachu
Moskwy.

!~~::~~~~~~!~
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Specjalna
żnaka:

przy zakupie każdego samochodu Daewoo··

32- ł ct ni

od rodak6w

bezdomny. obywatel
połski, zginą l w poniedziałek: w
Paryżu od ciosu nożem w czasie
bójki z inn ymi Polakami , równici
bezdomnymi - podała wczo raj
fra ncuska policja. Dwunastu
ucze~tnik ów bójki. wyłącznic Polaków, zostalo ZlItr.lymanych. Mają być przesłuchani na rd2.ie w charakterze ś wiadków. Bójka miala
miejsce w 19.dzielnicy Paryia. n"
północy miasta, z amieszkanej
przez ludzi o niewielkich dochodach, w tym wielu imigr,.mlów.
PAP, PS
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PAP, PS

Nożem
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tel. 0-16/ 678-26-10

ul. Dnewiecklego l

AUTO-CENTRUM
ul. lwowsko 6
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Niuanse ordynacji wyborczej

Nie wyjechały
na wakacje

POD PATRONATEM NOWIN

Skazany

Pracują

u rodziców

kandyd~t
OSIEK. Przed kilkoma mi esią
cami Jacenty Słodkowskl ja-

ko osoba skazana

sądown Ie

utrac ił

mandat radnego. W zarządzonych wyborach uzupeł
niających

zamierza

się

on ubie-

gać

o reelekcj,. Prawo mu tego nie zabrania.

1993 roku Jacenty Slodkowski
Wjako
bumliSlrt Osiek:! naka·
sobie pracownikom

zał podległym
sfa łszo wanie prolokolu

prte!;irgu
na dziatki budowlarlC . Sąd wymierzy ł bumlislrl.Owi I.::J~ grlywny.
Wyrok upr.. womocnil s~ we WrIJ.! ś niu ubiegłego roku . Anykul 190
Kodeksu karnego WInowi . że organ
!ruOOI"/..:Jdowy ma obIigatOl)'jny ohowiqzck anulowania marKIalu mdnegu. przeciwko kt6rcmu toc ....y ło si~
postępowanie. nawet je żeli osiatec7J1ic. sprawa ...oslala umorl.Ona.
- Dla nmie Jal'C~nl y Slodkowski
nie jesl osobą ob:ITC'/.oOq SlIdowym
wyrokiem. Nie wld7.ę więc powodu.
aby mu odbierać mandut i zarlą
dme wybory uzupcłniujące - oznajmi ła Janina Misiak. prlCwodnicl~ 
ca osieckiej Rady Mi"sta .
Dwukrotnie wojewoda św iClo
knyski przypominał Janinie Misiak o spoczyw:ljącyeh na niej obowillzknch. Wojcwód7.ki kornisul7.
wyborczy w Kielcach 7..'U"'I.ucil pr/.owodnic14cej utrudnianie wojcw<>
dzie wy peł nianie postanowien ordynacji wyborc7.cj . Dopiero w ma-

ju Jacenty Slodkowski pr/.cstał byc
radnym. Dodatkowe wybory maj:j
się odbyć 20 ~ icrpnia . Poc'L:jtkow\l
zgloszenie swoich kandydatów zupowiedziały czlery komitety wyborcze. Ostau..'cznic w walce o rJjcowski wakat wy stanują Jacenty
Słodkowski i Stanislaw Jaml.~7.cw
ski (jeden z najzacieklejszyeh oponentów bunnistna).
- Jeżcli chodzi o Jacentego Słod
kowskiego to taka była wola ludu
- JKlwicdziała wczoraj Janina Misial: . - Saru.:cje dotyczyły pl7.estęp
stwa popełnionego w czasie pelnienia poprzedniej funkcji radnego. Jeżeli pan Slodkowski wygra
wybory . nic będzie 7.adnych prl.eszkód . aby ponowie zOSlał zaprLysiężooy jako radny - oświadc"lOIlO
. J~owinom" w Wojewódzkim Biu·
ne Wyborczym w Kielc3l:h. W rmmencie rejestrowania Stanisła wa
Janiszewskiego Miejska Komisja
Wybnrc7.a chciala skrdli ć jedną
osobę z komitet u wyborczego tego
kandydata. 0 .110 to "Porozumieniu
na Rzecz Odnowy" pretekst do "l.a'
nucenia Jacentemu Slodkowskiemu."i.e wykonystujllc swoje stanowisko mani pul uje pr.Jcarni MKW.
Z kolei zwolennicy Jacentego 5100kowskiego oskariyli :\Otagonistów
o bezpardonowe szkalowanie imieniu zaslu"i.onego dla Osieka c:tJowiekaSpory 7.alagodzila interwen·
cja komisar/.3 wojewódlJ;iego.

BIESZCZADY. SANOK. Wiejskie dzieci powszechnie wykorzystywane są do niebezpiecznych prac w gospodarstwach domowych I w lesie. Rolnicy nie zważają na
przepisy BHP I tłumaczą , że
pomoc latorośli jest często
niezbędna .
ci~żko pra cują .
wyjeżdiaj:j

nic
Nie letn nai niebczpieczcilstwo
na wakacje . na·

rażan i są

~~~~~~~!~~y;~~?z

,
WŁOSCIANSKIE
JADŁO
,

W GiedJarowej smakowsnie dawnych potraw z roku na

GIEDLAROWA. Już po raz
trzeci Gminny Ośrodek Kultury w leżajsku z s iedzibą w
GiedlaroweJ ' organizuje
20 sierpnia wlelk4 Imprez,
folklorystyczną pod nazwą
" Włośc iań s kie jadło ". Sma
kowanie dawnych potraw z
roku na rok cieszy si, coraz
wi ększym powodzeniem.
w

ANDRZEJ KOZICKI
prJ.Yb l iżyc

Brakuje

mpreza ma
wspólIwszystkim
czesnemu pokoleniu . a przede
miesZC7.ucOOm. smak

pieniędzy

dawn ych , bardzo 7.drowych. a

Orzecznicy
•
•
W zaWleszemu
STALOWA WOLA. Działalność
Powiatowego ZespOłu do
Spraw Orzekania o Stopniu
Niepelnosprawności została

zawieszona do 15 sierpnia. Powód - oszczędnoścI.
ieniędzy

Pdziemika.

wystarcZ)' tylkodo llidJ eźcli nie lJlajdą sic

pieni:jdze. nic pcłnosprawni ~dą
musieli jc"i.dzić - jak wCl.c.-.oicj - do
Tarnobrzega.
Zespól dzial:t w ramach PowiatowegoCemrum l:>Omocy Rodzinie
od I wrlC..~iu 1999 roku. Do końca
czerwca om."CZIlicy wydaJi 638 zaś wi adcze n o stopniach ni epełno
sprawnośc i . Spoś ród wszystkich
OI'Zl."'C zen 432 7.aświadczenia wyda.
no po raz pictv.'szy. 00 lJ\;lI.wł.y. 7.c tylu niepeloosprnwnych pn.:y było w
powiecie w tym oł:resie.
W zespole zatrudnionych jest
7 osób: dwie na pół ctallJ . reszt.'1 na
ura)w\: zlecenie. Pomoc-oI służ:! m.in.
łekarl. , psycholog i doradca zawodowy. Orzeczenie stopnia niepeł
nosprawności ma pl'"/J..'de wszystkim
wskazać warunki pracy. w jakich
m07.c być zatnldniona taka osoba .
ZlIś wiadcze n ia 01.1 orl.ecznikÓw
umożliwia Ulk7.e skierowanie oa turnusy rehabililucyjoc, ubieganie s ~ O
dofin.'1n~wanie 1.akupu spm;tu ortopedycznego oraz likwidację ba-

Przepisy swoje, a

rier architektonicznych, np. budow~ podjazdu do mie..'Q.kania.
- Opinia 7.cSpołU o stopniu niepelnosprawności jest obowiązkowa
pny ubieganiu s ię. o miejsce do domu pOll"lOCy spolcczncj - powied7jal
.. N" Tomasz Brymorn. kierownik
l:>owiatowcgoCcntrum Pomocy Ro·
dzinie w Stalowej Woli. - Tllki dom
zostanic oddany w naszym mieScic
w list0pad.7.ie. Jeżeli nic bf;dzie zespołu OI7.ckająccgo. nic będą mogli
w nim zamieszkać chorzy z flllS1.ego powiatu. Poza tym w przypadku
:r..amkni~ia zespołu . osoby, kt6n:
otnymaly już zawiadomienia o posiedzeniu orzeczników, nie dosttlną nowyc h :r.aświ adczen . Wru_ z
wygaśnłęciem starego orz.cczenia
mogą stracie pr.łCę·
Dzięki wwicsLCniu drialllJności
7.cspo1u od I do 15 sierpnia udało się
7~riĆ troc~. picniędzy . Wystarczy ich do pażdziemika . Pomoc
zaoferowal Urząd Marszalko~ki.
Ma pnck!l7..ac pieniqd7.c, które pozwol:j na przetrwanie zcspolu od
pai.dziemika do końca br. Kierownictwo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ma nadzieje. że w
pnyszłym roku w bud"i.ecie wojewody podkarpackiego znajdzie siC
kwota. która w)'st:l/'C'J.:y na nonnalnq pracę zespolu .
TOMASZ ROWlNSKI

Rekordowy Instal
RZESZÓW. 2 5-t ysi~zny zbiornik pod legający odbiorowi Ur~u
Dozoru Technicznego wyprodukowallnstlll-Rl.CS1.óWSA . Zbiorniki powslają W7..nklad1.ie od 1968
roku. O ich wysokiej jakości Swiad·
czy nie tylko ccnyfi kat lSO 9002.
ale takie fakt . 7';: żaden t nich nigdy nic spowodowal wypadku . Z

wyrobó ..... pow stających ..... Zak ladzie Zbiorników korzysta m.in.
Elektrocieplownia uran i stacje
paliwowe. Pr7.cchowuje siC \łoi nich
również biogaz i ciekly dwutlenek
węgla . Teraz w Instalu powstaje
zbiornik dla Rafinerii Jcdliczc. kl6I)' ma pomi eścić 5 ty s ięcy metrów
szcściennych paliwa.
bał

wypadk u i ulraty zdrowia. Mimo
Kasa Rolniczego Ubczpiewiększym powodzeniem.
cz.enia Społeczn ego w Sanoku
każdego roku przeprowadza ki lka kursów i akcji uś wiadamia ·
jących. oddżwięk społeczny jest
niewielki. DOroSli lwierdzą, i.e
opiekują s i~ dziećmi , toteż nie
ma zagrożenia . że co!; im s ię
litanie .
- Przepisy swoje. a życie swoje - mówi Tadeusz Królicki. starszy inspektor do spraw prewen·
cji i rehabilitacji KRUS w Sanoku. - :2:adna ustawa nic precyzuje wieku dziecka zdolnego
do wykonywania ok re ś lonych
Organi7..atOrzy chcieliby. aby prac w gospodarstwie . z kolei
chocillż w formie skromnych
wy kł ad n ia S:jdu Najwyiszego
upominków zrefundować określa, że dziecko zdol ne do
wklad włożony pl7.:CZ kola go- pracy to takie. klóre pos iada
s podyń wiejskich w pr.tygozdol ności psychofizyczne .
towanic potraw . Niestety.
Co lO 07.naC7.3? Nikt dokladnie
skromne fundusze zmuszają nic wie. W sanockim oddziale
GOK do wyciągnięcia ręki do KRUS znane Sll prJ.Ypadki. gdy
dobrodziejów. Spon.-;orom 1..a- pny sieczkarni bawi lo s ię bez
pewniają rekl amę prLed imopieki pit,;eioletnie dziecko. a nieprezą (na plakatach logo firwiele starsze w obccnoSci ojca
my) oraz rek l amę podczas obcinalo w lesie siekierą ga lęzie
występów i w lokalnych meściętych drzew . Obydwoje dziediach.
ci odniosło poważne rany .
Mimo że zgłoszonych wypadków nie jestdużo. notorycznie ła
mane są prrepisy . a takie postę
powanie zwiększa I)'zyko tragedii.
- Prowadzimy pogadanki z
rodzicami i dziećmi , rozdajemy
ulotki. udostępniamy nawet filmy
instruktażowe - mówi Królicki .
wi ezioną 7,c wsi żywność po to, by
- To jeden ze sposobów zapoza zarobione pieniądze kupić mię biegania wypadkom w rolnic w
so i w,dli ny w Polsce. a naslępnie twie i mamy nadzi ej~ . że z roku
wrócić z towarem lepszego gatunw na rok bardziej skuteczny .
ku do domu.
Wedlug KR US w Warszawie,
Policja regularnie patroluje ba- każdego roku wypadkom w rolzar. W ruje stwierdzenia handlu nicIwie z winy rodziców ułega
żywnością nllkładll mandat lub kiekilkaset dzieci. Wi~kszość z nich
wymaga leczenia szpitalnego. a
ruje wniosek do kolegium.
niektóre zostają kalekami na caZ artykulami spożywC"J.:ymijest le iycie. A l armujące są tei dllne
je$zcze gorrej niż z wódk:j . na temat pici pięknej . Na prJ.YGdy obywatel Ukrainy wiezic klad w Bieszczadach.jak w żad·
zbyt dużo .. procentów" . celni- nym innym regionie kraju. kocy rekwirują towar. Kiedy wie- biety powszechnie Iną drewno
zie nawellO jaj . nie mają ta- na cyrkularkach-samoróbkaeh i
kiego pruwa ...Turysta" 7.3WS7.e rąbią kloce s iekierą .
KRZYSZTOF POTACZAŁA
może wy tłumaczyć. że jego
glównym menu podczas pobytu w Polsce będzi e. jajeczni-

C7.ęSto już

zapomnianych potraw .

Młodzi prl.ychodzą. by pokosztowae chłopskiego jadla, którym

posilali się nasi dziadkowic •.~tar
si zaś. aby prJ.:ypomnic ć sobie
smak potrnw. którejadal i w dziecinslwie.
Prc1.cntacja włościailsk iego jadła w Giedlarowej os iągnęla już
wymiar międzynarodowy. W tegorocznej degustacji swój ud7jal
7.apowiedzieli wystawcy i l.eSpoły anystyczne z Ukrainy i Slowacji . W sumie około dwustu wykonawców i wystawców.

życie

swoje

-~··I że

(Nie)legalna jajecznica
USTRZYKI DOLNE. Na miejskim targowisku łamany lest
zakaz ."",eda>y tywooścl pochodząceJ z Ukrainy. Sąsie
dzi zza miedzy mogą wwieźć
mięso I nabiał dla potrzeb wła
snych, Jednak nie wolno tymi
artykułami handlować. Nikt na
to nie zważa .

rzepis o zukazie handlu artyP
kulami
wprowadzono w 1993 roku. kilXly na
"i_ywnościowym i

Ukrainie wybuchla epidemia dyfterytu . Obowią z uje do d z i ś. o
czym informuje tablica na 1jel<>
nym I)'llku. PrJ.:ez pierwsze lata
hllndlarze ze Wschodu obawial.i
s i~ konlroli i nic przywozili jt.odzcnia na s prLCd3Ż . Teraz znowu bez
problemów mo7..na kupić jaja. ser.
a nawet mił;so. Oficjalnie nikt 10-

czysta woda
BRZóZA KRÓLeWSKA. Wo-

da w zalewie Jeat czysta I
można si, kąpać - wynika z
badań leżej . klego Saneplduo
alew w Brl.ól.ie Królewskiej
badany był prl.ez leżajsk i Sanepid pod kątem czyst~i wody
poc:r.ątk ie m sierpnia. W protokóle stwierdzono. że ..... próba
wody odpowiada warunkom czystośc i określon ym dla ś ródlqdo
wych wód powierzchn iowych
pne1.naczonych dla organizowanill kąpieli sk w II klasie czystości ..." Zapewne ucie.."ly 10 mi-

Z

10~ nik6 w kąpi eli . zwłaszcza że

zapo wiada s ię pogodny i slo nec.my weekend .

g. '

waru nic wykłada, lrud n iący s ię
tym procederem nieliczni Ukraiń 
cy trzymają go w torbach.
Zdaniem Krystyny Mielnickiej .
rzecznika prasowego Un~d u Celnego w Pn.cmyślu . każdemu obywatelowi Ukrainy przckrac7..aj:jee·
mu granicę wolno piLYwieie Im
C7.3S pobytu w Polsce sporą il ość
artykułów s pożywczyc h - m.in .
2 kg mięsa. I kg tłuszczów zwierzęc ych . tyle samo przetworów
mleczarskich i I)'by. - Zalatwienie sprawy nielegalnego handlu
żywIlOScią leży w kompetencjach
samorząd u i policji - mówi.
Mimo że mięso. jaja czy liCI)' 1I1!
niewiadomego pochod7.enia i trudno stwierd~ic ich pnydatnoSć do
spożycia. chętnych do nabycia laniego jedzenia nic brakuje . Więk 
szość Ukrainców spned* pny-

".

Na poligonie

KRZYSZTOF POlACZAŁA

Obserwowanie
nieprzyjaciela
RZESZÓW. DRAWSKO PO·
MORSKIL Od Irl.CCh tygodni na
tamtejs7.ym poligonie prl.ebywują żołn ierJ.:e z kompan ii rozpoznawczej bata.lionu dowodzenia
21. Brygady Strzelców Po<Ihalanskkh.
- Biorą oni udzial w szkolen)u
pr.rewidzianym hannonogrJmem
ćwiczeń - poinformowal "N" por.
Michał Mazurkiewicz ze sztabu
21 . BSP w R7.eS7.owie.
W śród drawskich bagien . jezior. lasów podhalańczycy . zkolą siC w technikac h skrytego 00scrv>'Q wania posunieĆ- wojsk nieprqjaciela . drialań dywersyjnych.
walki nicregulamej w malych grupach.
bo,
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Jerzy Leniart

R zeszów

Gdzie się bawić
w co się bawić
letni sezon to znakomita
pora na opuszczanie domowych pieleszy. Upalne popołudnie możemy spędzić na t .
sanie, a w ciepły wieczór wy.
brać się na dyskotekę. Wśród
naszych ofert jest również coś
dla miłośników pieszych wę
drówek i Jazdy konnej.

Z PRZEWODNIKIEM
ZA MIASTO
RZESZÓW. Zar ząd Oddziału
PTrK w Rzeszowie zapr'.Isz.a w
najb li ższą niedzielę ,

na

wyprawę

13 s ierpnia,
szlakami Pogórza

Rzeszowskiego. Uczestnicy wycieczki odwied7.<} mjn. sanł.'tUarium
Matki Bożej w Borku Starym.
Spotkanie organizacyjne na dworcu PKS Ogodz. 8. na stanowisku
nr 2. Ceny biletów autobusowych

6.40 zł . Członkowie wyprawy 7Aobędą

punkt y do Górski ej Odznaki

Turystycznej oraz Odznaki Turystyki Pieszej PTTK . Wycieczkę
poprowadzi Zygmunt Cebula, pr/.ew<X!nik beskidzki i terenowy.

KRÓLUJ NA PARKIECIE
RZESZÓW. ..Compact Okocim

Klu b" zaprasza w

każdq sobotę

i

niedzie l ę o gcxlz. 20..30 na dyskoteki . Ceny biletów: sobota - 10 zl,
niedziela - 5 zl. Dla posindnczy

ZABAJKA. Ludowy Klub Jeż
dziecki .,Zabajka'" wypożycza konie tylko z inslruktorem.45 minut
w siodle - 25 1.1. Kursy dla potz:jtkujących (10 gcxlzin) kosztują
190 zl. Taki sam. tyle że dla zaawansowanych 150 zl. Stadnina
czynna jest cały tydzieli. W czwartek i piijtekjcidzić moina tylko po
południu. w sobotę i niedziele cały dzieli. Zajęcia z wykupionych
karnetów odbywają sięoo 17 do 20.
Klub proponuje też wee kendowy wypoczynek dla calych rodzin.
Będ zie okazja przcwieżć dziecko
na kucyku albo wynająć bryczkę .
Dobrze zaopatrzony bar proponuje prl.ekąski i obiady. Możli wość
wynajęcia noclegu i zapisu na kurs
jazdy konnej oraz letni obóz jeź
dziecki.

SLOCINA. Ze Stad nin y Ko ni
,.Albi n" możemy wyjechać na 45minutową p.t.ejażdżkę wierzchem
w teren już za 15 z l. Padok 20 zł
zagoclz . Karnety 150 zl. Są również wyciecz ki i prl.ejazdy bryczką. St adnina czy nn a jest codziennie . od nllla do wieczora .
Tel. 857· 16-43.
STRASZYDLE. Studn ina zaprasza na razie tylko wy trawnych
je żd źców . Takich. którzy samodzielnie. bez instruktor.! wybio"l
s ię na godzin ną przejażdżkę w te-

Zlodzieje
przed

sąsiada
Podczas wakacji wzrasta
liczba włamań do mieszkań ,
domów jednorodzinnych ,
piwnic. Kradną głównie grupy spoza Rzeszowa.
wyjeżdżaj " IW

zie
wczasy,
Ludmieszkania
zos tajll puste. to
kom.

zach~ca złodziei

•

AZOR ZTATUAZEM
GRfTA CZAANIK

W kilku rzeszowskich lecznicach można oznakować
swojego czworonoga za pa.
mocą mikrochipów. Wła ści
ciele zwierząt albo nie wiedzą o takiej możliwości, albo
nie stać ich na kosztowny
zabieg.
czworono-

tatuo wanie. Najczęśc iej znakujc
s i ę rasowe S7.czen i ę t a. kt órym
Związek Ky no logiczny nadaje
numery identyfikacyjne. Zabieg
jest szybki i niemal be7.bolesny.
Miejsce t :1 tunżu smaruje s i ę tuszem i odciska na nim numerek.
w pr.lypadku zwyk łego kundel ka- dowolny układ cyfr lub liter.
Rzeszowskj e lecznice tatuują też
bezpanskic koty. pr.t.:yprowadzlIne od ste rylizacji.
- Oznakowanie najczęśc iej lewego ucha lub lewej pachw in y
zwierzaka kosztuje oko lo 5 z ł .
Mimo \O niewielu wlaścicioli

RELAKS NA KORCIE
RZESZÓW. Przy ulicy Jalowego
i Wyspiańskiego można pogmć c0dziennie od gooz. 9. Popołudnia
zarezerwowane są dla posiadaczy
karnetów. Ceny: gra pojedyncza 15 z l. debel - 20 zl. W dni powszedn ie przed godz . 15 odpowied nio - 12 j 15 zl.
Do gry w tenisa zapnts.za także
kon pr.t.:y ul icy Broniewskiego. Ceny: do godz. 15- IOzl. po poludniu
- 15 1.1. Ośrodek czynn y cod:óennic od godz. 9 d0 23.

NIE TAKI
KOŃ STIIASZNY
RZESZÓW. S tadn ina przy ul.
Kwia tkowskiego 139 dyspon uje.
konmi. które nadaj" si\: do hippotcrapii . M ogą tu 7..l1tem pojetclzić
takie osoby niepełnosprawne . Bilety 30 7..ł . Pozostali za godzj~
jazdy zapłacą 10 d . DoSwiadczeni
je7.dżcy mogą wy kupić karnety za
120zl. kt6reupr3wniają do 10 wypadów w teren. Stadnina zapras"l.a
tei na imprezy grupowe. Ogniska .
pikniki i wyjazdy w plener. Czynna pr.rez cały tydzień od rana do
wteCZOfU. Tel. 854-94-07.

KLUBOWE DANCINGI
RZESZÓW. Klub ..Turk.us·· w
WDK przy uj. Okrzei zaprasza w
sobotę o godz. 17 na wakacyjny
towarzyski wieczór taneczny .
Wstęp - 12 zł od osoby.

TRZYMAJ FORM~
RZESZÓW. Silownia ROSiR przy
ul. ks. J a ł owego 23 czyn n a w
czwa rt ek i piąte k od 9-11 i od
16-22. w sobotę od 9-13. Karnety 00 30-35 zł . W piąteJ.. o 20 zajęcia z llerobiku. ce na 3 z ł. W
czwartek C'd.llanetics:za 4 zł o 2O.Siłownia Kulturystyczna Victoria, ul
17. Pułku Piechoty I oferuje ćwi 
czenia na różnego typu sprJ.:(,."Cie.
Trener P9maga w doborze indywidualnego zeSHlWU ćwi cze n .
Czynna l..llWsze od 8-22, tylko w
sobotę do 14. Bilety jcdoornzowe
od 8 do 15 zl, karnety 35-75 zl.
Istnieje też możli wość skorzystania
z solarium. Za minutę plażowania
70 gr. Jednogodzin ny pobyt w saunic 17 7.1.

Wszystkie pIacOwId związane ze sportem, kulturą Irozrywką mogą słę z nami
kontaktować ł pmsyt8Ć belpIatnIe sw0je olerty. Kontakl: GC~Nowiny·. Rzesziyw ul. Kraszewskiego 2. Z dopiskiem:
Dzlał 1n10ffNlC~ - olerty cZW8flkowe.
Telefon 852·27-52.
ANETA ()IfR(l(( AUHA PUDŁO

Wracają

psów nierasowych decyd uje si;;
na ten zabieg - in formuje lek.
wet. Beata Sochacka z lecznicy
.Jamnik·· w Rzeszowie.
Mikrochipy wszczepia s i ę pod
skórę psa lub kOIli. Po p17.yloże
niu do nyi tak oznakowanego
z w ieil..ęcia specjalnego c7.ytnika,
wskaże on dmt e w l aściciela.jego
ad res z numerem te lefon u oraz
in fonnację o szczepicniach zwierzęcia.

- W szczepian ie mikrochip6w
p ro po nujem y o d blis k. o 5 lat.
R ozprowadzaliśmy ulotki. Informacje o mikrochi pac h umi eszc7.aliś m y w ksi ą żce te le fonicznej,
alc bez skutku. Barier" jest cena.
Gdyby metoda ta sta ł a s i ę powszechna . wówczas można by
rozwi1}7.ać problem porzuconych
i .. bczpanskich" zwi erzą t - wyj aśnia lek. wet. Beata Sochacka.
Hu rtown ia Leków Weterynaryjnych ..Cemrowet"" w Rzeszowic mikrochipy i czytniki ostatn io
sprowadziła dwa lata te mu . w.tedy czyntik kosztował 1600 z!. mi krochip - ponad 30 zł . Dolej po-

ry nie bylo nowych z:łmów ien.
Por.t.:ucone lu b zagubione psy i
koty trafiają do Przytuliska .,Kundelek" w Zaczcmiu lub schro ni·
ska w Mie lcu. W w ię kszości nie
ud aje się ich z i denty fikować ani
oonaleźć ic h w ł aścicieli .
- Jed y nie elektron iczny system z nakowllOia.lItak że sterylizacja, z właszcza d zikich kotów.
moglyby rozwiązać problem bezdomności zwie • .t.:ąl. a ludzi nauczyć odpowiedz i a l no śc i . Progr.l.In e lektronicznej ide myfik acji zwie •.t.:ą t jest poważną inwes t ycją. której koszty mogą l_wróc ić siCjuż po trzec h latach . USIlIwowo to miasto lub g mina ma
obowiązek o pieki nad bezdomnymi zw ierzę t am i - pi.t.:ypomina
Halina Derwisz, prezes Rzeszow s ki ego Stowarzysze nia
Ochrony Zw ie r.t.:ąt.
Stowarzyszen ie od dwóch lat
zw raca się do w ładz Rzeszowa o
wprowadzcnie elektronicznego
systemu ide nt yfikacji zwierl.ą\.
Bez rezult:łtu .

•

po lalach do pierwszego liceum

ln6w W ławkach
Po raz drugi w tym roku odspotkanie absolwentów I LO W Rzeszowie.
Utworzony przez nich Klub liczy niewiele ponad 200 osób.
Tymczasem tyjących absolwentów jest około 7 tys.
będzie się

Absolwenta I LO powolaK lub
no 30 wrzc..l;nia 1999 roku . Pobyla pani Hele-

mys lodawczyn i ą

na Ku śnic'.t.:·Rusinek. maturzystka z roku 1969 L . obecnie naucz.yciel języ k a niemieckiego w J LO.
W powołan iu Klubu pomogli jej
koledzy z dawnej klasy.
- Po latach ludzie bardzo chętnic
wracają do szkolnych wspomnień.
przychodzą. szukają korzeni. S7.1;.oła prz.yciąga specyficzną atmosfer4 3QO-Ietniej tmd ycji - twierdzi
Helena Kuś n ierz- Rusinek .
Pierwsze spotk anie o rga nizacyjne odbylo się w I LO 2 man:a
2000 roku. Wybrano Zarząd Klubu . Prezesem zo~ał Janusz Mnjka. absolwent I LO. dzi ś dzienn ikar.t.: Radia Rz.eszÓw. Został Opr3l:OW.my projekt znaczka Klubu Absolwe nta. - Prt..ygotownno sale dla
różn yc h roczników. a w najwięk
szej pr-.lcowni kawiarenkę literacką. Byli licealiści. siedząc przy sto-łac h z poczęstunkiem , mogli podZIwiać -preze ntacje uczniów na

scenie - opowiada H. Ru sinck.
Następne spotkllnie zuplanowano 16 wl7.eśnia . W tym dniu odbę
dzie s ię pik ni k, konee rt 7.cspoł6w
muzycznych, występ kabaretu. rozgrywki sporto we i konkursy. Znany rzeszowski karykaturzysw
wsp6lpracuj<lCY z .,Nowinami'" RyS7..l1rd Kud zian - wystawi swoje prace, a c hęt nym wykonll karykatury.
Tego dnia będzie s ię też można

wyjaśnia

Zbigniew Sowa.I7,CC1.nik pr.lSOwy
Komendy Miej s kiej Policji w
Rzes7.owie.
Kr adzieży dokonują p rzede
wszystkim grupy spoza miasta.
- Przyjeżdżają na kilk a dni. robią
rekonesans. potem wkracl..llją do
akcji - wyjaś ni a Z. Sowa. Najczęściej włamania do konywane

Zamiast mikrochipa - smycz.

ś ród w l aśc i cie li

ren . Ceny biletów 25 zl. Stadnina
czeka na wszystkich chętnyc h codziennie od rana do wieczora. Tel.
87 1-92·35.

włamaniem

Pod opieką

W gów bardziej popul arne jest

sobotn ich biletów . w ni ed zie l ę
wstęp za darmo.
W .. Le Greco'". przy ul. Dą
browskiego. można potańczyć za 5
zl w czwanek. piątek i sobotę od
2 1. Specjalna oferta dla studentów.
Wc hoozą za 2 zł . Organizatorzy
zapewniają dużo muzy ki dance i
polskich wy konawców.

częslo

dzwonią

spotkać 7. nauczycielami . kt 6r.t.:y
kiedykolwiek pracowali w s7..kole.
Nnjwazn iejsza z planowanych
ntrakcji tO jednak spotkanie kole...anek i koleg6w ze szko lnej lawy.
Aby 7.ostac czlonkie m Klu bu
Absolwenta. wystarczy raz w roku
l.aplacić sk ladkę członkowską. Pieniąd ze zosta ną przeznac7.0ne na

Klubu i wsparcie S7.1oIy . Planowane jest ufundowanie
stypendium dla najlepszego ucznia
oru. wsparcie nietypowych działali
nauczycieli .
Spotkan ia Klubu odbywać się
bęcl:} tny nay w roku.
d7.ia lalność

BEATATERClYŃSKA

sąoko logodz. 12 .
Giną pl7.cde wszystkim rl.eczy
wanoŚCiowe. Pieniądzc,czeki . bi·
żu teriu,

prl.edmioty pl7.cdstawia- Niedawno jednemu z mieszkanców
z lodzieje za brali z piwnicy za·
bytkowe zegary - zaznacza kom.
Sowa. Przestępcy dostają się do
domów za pomocą wytrychów
b4dt wy ko rl.ystuj:IC nieuwagę gospodarzy. np. przez niedomknit;te okno w pi wni cy.
Najlepszym zabezpieczeniem
przed z lodziejam i jest.. . sąs iad .
- Dobr.t.:e. aby w czasie nieobecnośc i k toś od eza~ u do czasu zag l lld n ą ł do mieszkania. zapali ł
św ia tl o. s prJwiając w ten sposób
wrażenie, że ktoś lutaj stalc. przebywa - instruuje Sowa.
Po nadto naj eży zwracać u wagę
na nieznane osoby prl.eby wające
w kl atce schodowej. kręcące s ię
po budy nku . obserwow ać samochody z obcą rejestracją. Jd li budynek wyposażony 1.ostal w domofon . należy dokładnie spra w·
dzić. do kogo idzic osoba proszą
ca o Otworzenie d rzw i wejścio
wyc h do klatki. Dz ieci natomillst
nie powi nn y w ogóle otwierać
wejści a obcym osobom.
Gospodarze powinni też zwrocić uwa gę na d z iwne te lefony.
mogą to dzwonić zlodzieje c hcą
cy spra wd z ić. czy ktoś jest w domu. Po nadto na automatycznej
sekre tarce nie wolno nagrywać
informacji o prl.yczynie omz okres ie n i eobecności w domu.
bar

jące wartosć muzeal ną .

WPADKI I WYPADKI

Dziecko na drodze
5- letn iegochłopca .

który wtarni! jezdnie, pot rąci I we wtorek w Kra s nem opel vect ra .
Chłopca z obrażen iam i c iała prlewieziono do Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w R1.eszowie.
g nął

Hurtowa kradzież
Z/oozieje . którzy wł ama li siC
do mieszkania w ~bicy pozbawi li wlaścicieli nicmalZe całego
dobytku . W nocy z 6 na 7 bm .
wyważy l i kwaterę okiennI! j z budynku wyni eś li .~ przęt e lektroniczny i złotą biżuterię . Potem dostali się do gamżu i zabrali st:lmt'ld volvo S-4O. Straty oszacowano na ok. 60 tys. 1.1.
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PORADNIK DLA KLIENTA

NIE TYLKO NA

~

Urodzeni 10 sierpnia ""leżą do osób spokojnych i delikatnych. Nie oznuu..a to, że daj ą si" .. wool.ić 'l.3 nos", Uparcie obstają przy swoich fllcjadl . które pot rafią poprla: i nt el igentną argum e n tacj ą.

BORYS - im i r pochodz.i z jęz)'ka slowimiskiego IlIb 11/OI/};ol,{kieXt1. IV pie"lV.~z.ylll pr.ry{Xulkll V /liCZY: ,..\·/UWI1)' llzirki lI'olce", III drugim - .. biedIlY. IIwl)." _B()ry.~ nalety do mę±c.t.yVl. którzy stawiają sobie w ~)'cil/ konkretlle ( 'eli' i kOll.vekwetltl1ie do /lich ciążą. Cel/iq spokój i (H,rzqllek. Sl Cl.C'.W wy fide,,: pil/rr.k.lwlor: zielony.

WA WRZY NlEC -

prwkszU/II:OIIII fO/,IIf(j imienia Uwiell/)'. kl(jre zosU/lo IIIl1'o r.;Ol/ e z lacitiskiego fUl/rus. czy/i W(/wrzy" .
Wieniec IIpleciony t ga lllz.ek lego dr'l.ewa od c;Yl.w5w anl)'cVlychjesl
symholem chwaly . D<,;... icj.f:y sa/el/izum jeJ'1 cv owiekiem energiczlI)'m IV pmcy i e:arującym l\' kOllwkwch z l'ldź",;. SlczęJliwy ko!m·:
zie/ol/Y. z wierzę : ju,\'ktJlka.
ag

CYTAT NA DZiŚ
Gdyby Jaj ko misIo innll form, .
~ycie kury byłoby potworne.

J estcm pielęgn i a rkll , pnlc uj ą·
cq dłuŻSl.y l'WS w i>7.pHalu. "ubię
swoją prac" i Jestem lubiana zarów no przez pa ejent ów, jak i
prlCZ lK'r Sonel. Tydzi eń temu na
mój odd:rjllł tr.lrrlll mieszkająca w
innej micjscowośd lUojn ma m a i
od tegu C'lasu zlIC"lęły si ę p roble.
my. O t ói m llj oj cit'C chce, a bym
wit(;l,'j CZIISU s p\'d zał a pn:y lóiku
ma my , bo j ak t wierdzi ,.in ny mi
zaj mą się inni" . M ogę si ed zieć
przy m a mie od C7.llS U do czasu!
a le p rzecież ja IJrll c uj ę nic tylko
z mam ą IL'Cz prtede wszystkim z
inn y mi p acje nta mi . Nie m a m
rów niei WI)ł yw u nll leka r stwa
p rze pisywan e p rzez prowadl.ą.
tego lekllr7.a, II ich z mi a n ę suger uje ciągle mojll rodzin n . Czuję
się d1.iwnie, z j ednej slrony presja rodzillY, a z d rugiej n .'gula min
pracy. J a k wyb rnqć z tej sytu·
acj i?
Ma rta

- Co

Ka7.da praca 1A1Wodowu powinna
oddzielona od problemów r0dzinnych - oznacza m, że ni c moż·
na prlCTlicśt problemów jednej dlicdziny 7.y cia do dmgicj. W pani pn y·
padku, z racji wykonywanego z..1wodu. nasulpilo lllChwionie tej rOw·
nowagi, niemniejjednak nie ma sy·
tuacji bez wyj śc ia . Przede wszyst·
kim mu si pani po nn mawiat ze
swoim oj<:em. RozmowlIta nic moi.e mieć miejsca w szpitalu. Iccz poZ;~ nim, aby nie wproWad~A1Ć w problemy rodzinne osób tl'Zi:cith, lit ym
bardliej pacjentów. P:mi rodz.ina
mu~ i' ZOSI:lĆ poinfom\Ow~,"a o ci:,·
:i.:,cy~·h na pani obowiązktlch pr;ICy
i wy niknj1lcych 'l lego wszelkich
([zinłaniach. Bliscy mUS?..l wicdzice.
być

czego mogą OCzek i wać od pani jako pracownika s łu żby zdrowilI. a
c zego od córki. Proszę· również
upewnić swoj ą rodzinę. że na tyle,
na ile pozwala pani CZ3$ w prJcy,
jesl JXlni w bliskim kontakcie z ma·
mą . Osoba ChOr.I . dłużej lub króc....ej
hospitalizo wanll. czuje s i ę d yskomfOl1owo, tak nag le Wyrv.tllOlI ze
swego środowi ska , ale to nic zna·
czy. 7.e nie ma prawa do SpOkoju .
Ciągle przesiadywanie przy łóż
ku pacjenta męczy go psychi,~z
ni c , choć nic 1.11WSZe daje to po s0bie poznać. Chory ma prawo za·
s nąć. troszkę pokaprysić.czy nawet
w milczeniu zbierać swoje m yśli .
I tne ba 10 w pełni u szanowa ć.
Obecność pMi z pew nośc i q l ago
dzi stres związany z pobylem ma·
my w szpilalu. alc to nie 7..nacZy. i.c
musz:, na ty m c i erpieć inn i pacje nc i. Trl.cba mamie po prostu
powiedzie!!. że musi pani podać
leki leżący m w sąsiedniej sali , czy
zmie ni ć kropl 6wkę. Każda matka
jesl dumna 1.c swoich dzicci. a tym
bardziej,jeśli jest to ich praca na fomm publiczn ym . Uśw iadom ieni e
sobie. że córka potr/.cbna jest in·
nym. ulwierdzi nUllk~ w prl.eko·
naniu. i.c ma dobre dziecko. B~"(lzie
wl('dy spokojniejsza i z pewnością
potrali wpłynąć po":ylywn ie na nieco spanikowa nego męża , Niceo
dr.tslycznym wyj.'kiem z sylUll('j i
jesl infoOllHcja pani prz('lo1.ony('h
do rodziny o obowi:j1,k3ch pielCgniarki . Jcstemjednllk prl.clwnana .
żc do tego typu rOl.wiązaniu całej
lej sytu acji nie dojd l.ie. lcCJ.Hlkl i
dobrze rozumiana dyplomacj:! zażegnają ten swoi sty Iwnnikt,
Nina Ople - psychote rapeuta

WYSZPERANE W INTERNECIE

Drink przed emeryturą
Mężczyzna w średnim wieku, pijący jednego drinka ctz:ien..
nie, znacznie lepiej przechodzi
przez testy na zdolność umysłową po ukończeniu siedemdziesiątki, niż abstynenci i "tę
go pIją cy".

T Tmiarkowane spożywanie alko.
U holu przez mci.czyzn w śred 
nim wie ku zupewnia im dobre sa·
mopex:zucie w wieku podt'SlJym - lo
wniosek z raportu przygotowanego
przez amerykańskicb uczonych.

Trv.tającym 18 1al badaniom podda no 35 tys . mę żczyzn w wieku
powyżej 50 lat. Wype lni:ili kwe·
slionarius7.e dot)'czlJCC ich nawy·
ków i zachowail w sfcr/.e picia, IXI·
lenia i innyc h . Z raportu wy nika.
że pijący zbyt dużo lub w ogóle są
w gorszej kondycji psyehic7..ncj niż
piją cy umiarkowan ie . Uczeni
oSlnegllj~ jednak . że spożywani e
alkoholu w podeszłym wieku mo:i.e
byćgroinc cllaorganiunu . Więcjc·
i.eli drink. 10 ty lko jeden i to przed
emeryturą.
twa

ŁĄCZ,

- \ Vyko n a lli e r e m o n t u ,
czyszczenie phlszcza w pra lni ,
za m ó wienie zdj ęć u fotogr a fa
r egul owane j cst przez p rze pisy
pra wne. J a k powinnis m y p o·
stępować, a by d zi a łać zgod nie z
prawe m?
- Wszystk ie lego Iy pu zlece·
nia obejmuje umowa o dzie ło .
Is to tny mi ele me ntami lej umowy
jest zobowiązan ie , 7.e prl.yjmujil·
cy z..'\mówienie wykona l.adania w
okreś l ony m terminie, a zamawiający zapłaci 1":1 t~ u ~ługc, Tak
s:uno ważna jest foma ustna ,jllk
i pisemna lej umo wy .

CHWILA PSYCHOTERAPII

Potrzeba
dyplomacji

Wakacyjna
rozpusta

NAPISMIE
I "NA GĘBĘ"
Rozmowa z JOANNĄ

po winniśmy wied zieć

o

wy n ag rodze niu za wykonanie
d anej u s ług i ?
- Wy nagrod1.enie m07.e być ry.
c za lto wc lub kosztorysowe, O
wynagrodzeniu ryczałtowym mówimy wówczas , gdy obie strony
umow y z góry zg ad ~.aj'l się naja·
kąś kwotę zaplaty , nie zależnie od
Icgo. jakie okażą się ostateczne
koszty us lug i. W y na g rod ze nie
kosztorysowe oblicza siC na pod.
sta wie planowanyc h pmc i zwiij'
za nyc h z nimi kosztów.
- C zy wyko n8 wcIł m oże ią·
d ać w i ę kszej .,.a pła t y nii ustalono w umowie?
- J eśli za wiemmy z nim orno·

powiatowym rzecznikiem konsumentów w

wę ryczaltowij, 10 nie ma do tego
prawa. Np. umówi liśm y sit," wezeimiej z blacharzem, ie pokrycie
da chu wyniesie 12tys. zł. Po za·
kończeniu pruey nic może zaiij'
dać od nas większej kwoty ni ż
by la w umo wie. W p rzy padku
wynagrodzenia kosztorysowego
wykonawca · mo7.e podwy żs z yć
wynagrodzenie tylko wledy, gdy
mimo sta ra n nośe i wy konania,
m~eba było przeprow ad z i ć do·
datkowe prace, których umowa
wcze.~nicj nie prLCwidywala.led·
nok jeśli okaie s ię, że koo1.1)' te są
znacznie podwyższo ne. m ożn a
odstąpić od umowy, p l acąc Iy lko
zu pracę wykonan:} dO tcj pory.
- Co możn a zru bi ć, gd y ktoś
s póinia s ię z wykona nie m u słu 
gi ta k h a rd zu, 7.c w ą tp i my, czy
zostanie o na wy konan a?
- W takiej sytuacj i prl}'s ług u ·
je nam p rawo odstąpien i a od
umow y. J eś li wpł ac il iśmy z a·
li czkę . a wy konllwca nic rozpoclijł pracy. to musi ji! zwróc i ć.
J eśli ;w p laci li ś m y c ałe wy mlgro·
dzenie z gó ry, a wykonana zoo
s tala ty lko część pracy, 10 wykonawca musi zwróci ć część p ic.
nicd zy. które mialy pokryć kosz·
Iy dalszej pracy.
- Jak .,.aChOW8C s ię w p rl.y·

ZĄB

Łańcucie

pa d k u , gd y nie j es teSmy zadowoleni z wykona nej usługi, gdyż
odbiega o na od wczeSlllej szyeh
ustaleń lu b jest wa d li wie wyk onywa na'!
- Wledy mus im y zawiadomić
o ty m wykonawcę. Należy le1.
wy1. na czyć termin . w ktÓrym
uslugodawca naprawi błąd . J eśli
nie podporząd kuje się nllSzym z.aleceniom , uwagom , 10 może my
ze rwać umowc;: i powierlyć dokoń czen i e 1.lidllnia innej finni c.
Wtedy koszl)' pnlcy drugiego wykonawcy obc i ążają pierwszego
wyko nawcę . J eśl i nie zgadza sic
on pokryć Iych kosztów, może·
my wystąpić na drogę sądo wą i
SllIr.tĆ s ię o odzyskMie pienic;:dzy
wraz z odsetkami.
Rozmawlala AGATA ROGALA

Być w lesie i nic zerwać gny ba.
nic podnieść poziomki. borówki
czy jeży ny to jak przysłow i owe
.. B yć w Rzy mie". Być na urlopie i
tMurować siCjcdzenien; zdrowej.
niskokalorycl..ncj , bezcholesterolowej ilp. żyw ności to wręcz nie·
prz)'"lwoilośt. Polecam więc ,,chwi·
le zapomnienia". w której nasze
upodobania wezmą górę nad zdrowym rozsąd k iem. Wszak 10 waka·
cje, urlop i tylko raz do roku. W tej
"chwili" proponuję danie, które na·
zwałem "wołowina leśna z grilla".
Udając s ię na weekendowy pik.
nik. wcżmy zamiast słonej i pełnej
wody kie ł basy zwyczajnej. a już
bron Boże grillowej z serem, kilka
piatów pieczeni wołowej, cebulę.
marchew. kalarepę. liŚĆ laurowy.
ziele angielskie .sól, pieprz i cukier.
Pnygotowlln ic naszej potrawy
1-'5t dość pr.łCOChlonllC (około 4 godzin) , ale przecież ni gdzie się nic
spieszymy. Zaczynamy od rozbicia
płmów wolowiny, takjak na bitki i
lekkiego ich nasolenia. Plaly powinny być dużc. mnicj .więcej wieI·
kości plytkiego talerl a . Zawijamy
je w liście pokrzywy lub IOPUUIU,jeieli takowy w okolicy wyslępuje. i

udajemy s ie na co najmniej

godzi~

nędo la~u .

Welna zawsze

żywa

Tam zbier.tmy borówki (jeszcze
(dopiero za·

i lecznicza

są)~ brusznicę i jeżyny

Zdrowie w poduszce
Na poduszce I pod przykry·
cIem kołdrą z dzianiny futer·
kowej wełnianej śpi się lepieJ,
Taka poduszka umieszczona
na wózku inwalidzkim nie dopuszcza do odparzeń , a ocieplacze z tego m ateri ału po·
ma gają reumatykom.
yroby z dzianiny fute rkowej

we lnianej preze ntowane
W
prl.ez
Urban z Tycl.yn u bu·
finn~

dzi ly spore zaimere!'owanie pod·
aus ,,Agmmanii" zorgan izowanej
w ub. n iedzielI; n:l stad ion ie w
Strzyiowie. - Eliminują odparl.C·
nia w prlyp.'ldku d l ugotrwałej choroby, bo wcłn:l przepuszcza [lO'
wieh"/.!! i rany lepiej sil; goj:l - pnl!konyw:" Les ław Urban . Pn;edst:~ ·
w l:Ił wicie innych Milet tych wy·
robOw . Zako riczeni:! włók ien ek
wdny poclr.l żn i rti ll s yStem nerwowy , pot>udzają Iym s:lmym lepS7.e ukrwienie , kr"żcnie . M :lją om'
wlak iwoki antya lerginne - nic
stwarzują warunków do r07.woju
ro....t0C7.y. alltyreumatycznc (wo.:llla·
niajll nadmiar wi lgoci wydalanej
prl ez organ izm). zupewnilljll oddych:lIlk całego ciała . co zm niejSZli ry zyko chorób krążenia spowl'.dowanych niedotlenieniem, np.
zuwa l serca . Dzialnjq pozytywnie
na człowieka , gdyi wcina eliminuje promieniowanie cieków wodnych, a to wplywa koj ąco na nasz
system nerwowy.

Z

magnetyczną wkładką

Poduszki opracowano według
zaleeen Mopedów. są one dostosow ne kształtem i wielkośc ią do
budOWY ciala ezłowie ka . dzięki \c.
mu nie prowadządo zniekształcen
kręgosłupa .

Niek tóre wyroby posiadajq spe·
ejalne wk ł adki magnetyczne. Za-

letą leczniczego dzia lania nmgne·
Iyzmujcst m.in . zmniejs7.enie bólów reumatycznych i ne rwobóli,
uczucia zmcczcnia i leku, ubniżen i e cisnienia . zw ięk szeni e od·
pomości na choroby ,
PodU ~7.ki i ocieplacze zostały
prlebadane w Centrum Rehabili·
t:lcji im. proC MlIrian a Weissa w
Konstancinie. Oceniono. że speł ·
niają one warunki do 7.a1...walilik o~
wania ich do pnedmiotów mają·
cych 'laslosowanie w re hab ilitacji.
R ówn ież według oceny Ośrodka
Reum3to logiezno.Rehab i Iit:l cyj.
nego w Goczlllkowicach Zdroj u
wy roby te ,.spc ł niują warunki.ju.
kic Sll potr/.cbnc w lccwictwie reu·

Transakcja z szampanem
To nie z rlaocjeszczc w naszym
re gionie produkty. c hoć wy twa·
rlane Slj j u ż od ki lku lat w Ty ·
chach . Leslaw Urban mówi , żc bar·
dziej znane S1I w osrodkach sanatoryjnych, ale z me lkami obcoję·
zycznymi . Oferowllne Sij kumcjuszom przez różnych handltlrl.y i
pośredni ków. po znacznie wyż·
szych cenac h. Dali si ę po7..n ać w
sanlltori ach naszego reg ionu - w
Pola ńczyk u . łwoni C:l u. H OIyńcu.
Mają

bardzo ehytry sposób. by wyod ludzi na ogół
nie Zll bogatyc h . Wma w i ają. l.e
dzisiaj jest promocja i dla pierw·

(giez)

dobyć pi en iąd~.c

Leslaw Urban przekonuje, że na takiej poduszce śpi ~ lepiej.
malyczl1)'m". Stwierd zono lepsze
samopoczucie pacjentów i .. wyi.tty
komfon u ż.ytkowania". Potwier·
dzono. że produkty z wkładką ma·
g netyczn ą l a godzą bóle reumatyczne.
Cenualny Ośrodek Techniki Medya..nej. podlegający mi nisterslwu
zdrowia , potwierdzil, 7.e wyroby
posiadają w l aSc:iwośc.i sprzetu do
rehabilitacji lecmic7.ej. •

czynają dojrl.Cwae), no j oclywiście
grzy by. Najlepiej podgrzybki. ko7.aki lub. jak je nazywają wokoli·
eaeh Lcż,,1jska , bagniaki. Zcbmne
owoce uc ieramy z cukrem na sok i
w nim namacuuny rozbite mięso na
kolejną godzi nę. W tym czasie kroimy jarzyny i gnyby na wąsk ie pa·
seczk i . J eże li mam y mo7.liwość
pod smażamy wszyst ko na o lej u ,
jeSli nie wystarczy niceo jXlsl0d7.ić.
M ic-s7.ankę gnybno- warzywną na·
kładam y na pIaty mięsa, które formujemy podobnie jak gołąbki. Każ:·
clq porcję owijamy w folię i ukł!l~
damy na gri llu . Pice się musi lOCO
najmniej dwic godziny ze wzglc<lu
na grl)'by . Zapewniam.;;,c nllSza
c ie rpli wość zostanie sowicie wy·
nagroclzonll.

szych 4 osób SI..'hodzą 'l. maliy han ~
dlowej. W dodatku CZCSć zllplat y.
dzięki umowie z b.'lnkiem. o feruj q
w fomlic kredytu. I znajdują na·
bywców. Za kom plet (kołdm , pr/.e·
scie radło . dwi e poduszki) bior4
1800 z l.zarabiajqc na takiej trans·
ak cji 900- 1000 zł. Nic dziwnego.
że sttlĆ ich. aby kupuj'lcemu po.
stawić l ampkę.szampana.
,

• w

\'

JAN NIEBUDEK

Patron
chorych
J eś li wakacyj ne d rogi zaprowad:q nas z bieg ie m Wisly do
Polski północ nej. odwiedźmy ,jeś li 10 możl i we, Chelmno . Stare i
bardzo piCl.. ne m ia~to . Niewiele
osób pewn ie wic. że w Chdm·
nie, w gotycki m kościele fnmym .
znajdują si~' jedyne l\' Polsce reli·
kwie s w , Walentego. Obecnie
wzorem Anglików i Amery ka.
nów IUdzież Kanad yjcą ków, Au·
stralijczykó w i No ..... ozelandc7.y·
ków i w og61e wS7,clkich Brytyjcl.yków, uważamy go za patrooa
zakochanych .
PrlCd w iekami. kiedy jego re.lik wie sprowadzono do Chełm 
na. nie był o n palronem zakocha·
nye h. lecz c horych na epi lcpsj~' i
choler". M ożliwe . że Ang losas i
uznają za kochanie za szc7.cg6l ną
chorobę i dlatego powiert.yli ją
pod pieczę s ...... Wa le ntego. W
Che ł mn ie mtlly frJgment czaszki
św ięlego jest przechowywany w
srebnlym relikwiarzu z XV II w .
, ".
,.
Sl
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Strony przygotował Ryszard Wędrowny

Do Łeby wr6cito lato. liczba plażowiczów bije wszelkie rekordy. Tak wyglądała

plaża

w Łebie w ostatni weekend. A co słychać w Sopocie - czytaj n8 str. 14

Wietnam, kraj .. świętego" Ho Chi Minha

Egzotycznie i tajemniczo
WŁADYSŁAW

BOROWIEC

Większość białych
turystów, podróżuJą

cych po WIetnamie ,
Francuzi I

stanowią

Amerykanie. Wykupują
pakiet usług oferowanych PfZ8Z kilka biur podróży I bez sprzeciwu
dają

_

alf

obwozić ,

chcą

tam

gospodaae.

orzej. gd y ma
ochotę na pe łną

G

s ię

SlI -

modzielno ść podróżowa nia . Wówczas koniccz·

ne jesl przeprowadzenie kilka
negocja.
cji z ambasadą wietnam s k ą,
dotyczą cyc h programu wy.
prawy. Lic zył się też trzeba
z odmową otrzymania wizy
.
wcześniej szych obieti dek laracji) , a jeżeli już
i s ię otrzyma. to w czasie
miesięcy wcze ś n i ej

N

o
I ·

podróży pogodzi ć s ię nal eży
z obecnością "smutnych pa-

nów w kapeluszach"_ ale nie filcowych . lecz ze słomy ryżowej .

W tropikach
Wybierając s i ę do tego niezwykle egzotycznego i tajemni-

czego, z racji komunistycznej
izolacji. kraju należy starannie
wybrać termin wyjazdu . Panują
cy tam klimat tropikalny może
skutecznie zniechęc i ć do zwiedzania nawet najat rakc yjniejszych miejsc. Najcieplej jest od
maja do października , a oprócz
bardzo wysokich temperatur (w
lipcu 34-36 sI. C) męczy ogrom
na, niemal stuprocentowa wilgotnoŚĆ. PaTll zachodzą nie tylko
okulary, ale co gorsza obiektywy
aparatów i kamer. Niektóre w
ogóle odmawiają pracy w tych
warunkach ,
Wszystkie te uciążliwoSci maleją jednak w obliczu wspan iał ych krajobrazów i wrażeli z podró żow ania po tym niezwykle
barwnym kraju .
Wietnam ma ponadczteroty s ięcz n ą hi s torię i kulturę . W
194 5 r. pow s t ała De mokratyczna Re publ ika Wietnamu .
za ś po z wyc i ęs ki ej wojnie z
Francuzam i w 1954 r.. na mocy Układów G e news ki c h ,
Wietnam zos ta ł podzie lony na
dwie częśc i. Trwalo 10 aż do
końca z wycięskiej woj ny z
Amerykanami w ł 975 r .. po
której Wietnam znów stanowi
jedn" całość.

Kadzidełka

dla Ho Chi Mlnha
Komunistyczny ustrój pUtlstwa
nic stanowi specjalnych utrudnieli dla podróżujących, nie licząc wszec hobecn ośc i panów z
tamtejszej esbecji, a takżc skrupulatnie przestrzeganego obowiązku meldowan ia s ię w hotelach i domach gościnnych. Pracownicy recepcji do ma gają s i ę
paszportu; kserokopii , mimo zape wn ie ń naszych pracowników
konsularnych . re s pektować nie
c hcą. Ze wzg lędów bezpieczeń
stwa proponują, by paszport pozostawał w hotelowym depozycie . Ma to jedną dobTll stronę przynajm niej nikt nam go ni e
ukradnie.
Mau zoleu poświęco n e twórcy komunistycznego Wietna mu Ho Chi Minhowi s tanowią
d osk o nałą od s koczn i ę od zwiedzania licznych pagód i św ilłtyń
buddyj sk.ic h . Podobnie jak w
ś wiątyniach. w mauzoleach Ho
Chi Minha , j ego ojca i jego
matki nale ży przed wejściem

obuwie . Tak samo pachpalone bdz i dełka i taka sama panuje tu s wilłtynna cisza .
M oże tylko więcej jest kwiatów lotosu, bo Ho Chi Minh
bardzo je lubil.
- Dła Wictnamczyków Ho
Ch i Minh jesl ja.k św ięty - pow iedzia ł nasz wietnam ski towarzysz podróży Khuat Duy
Dung . W tym stwierdzeniu nie
było przesady, zważywszy, że
do mauzo leó w w c iąż c iągną
tlum y.
To,co zadziwia w Wietnamie,
to stosu nek mie n kań ców do
ostatniej woj ny . Mimo że niemal ka żda rodzina s tracił a kogoś w ogniu napalmu lub podczas bombard o wań. 10 jednak
wszyscy odnos zą s ię do amerykariskich turystÓw poprawnie ,
zdjąć

ną

wręcz życz li wie.

- Nie czujemy nienawi śc i do
którly z nami walczyli. nienawidzimy amerykańskiego
n.ądu za lO, że wojnę rozpętal 
powiedzial były żołnierl oddzia·
lów specjalnycQ, oprowadzający
Illrystów po miejscach , gdzie dważołn ierLY,

dzi eśc ia pięć

lat temu ginęli jego
rodacy i gdzie zg i ną l jego ojciec.
Pozostałości

wojny

P ozos tał ośc i wojn y nadal
moina og l ąda ć nie tylko w Muzeum Siadów Wojn y w Sajgonie, ale takie w najbardziej bom·
bard o wan ych wioskach i w
d żung li . gdzie nie bylo potrzeby
zasypy wać ogromnych lejów po
bo mbach .
Niesamowite wrażenie sprawia
wędrówka podziemnymi, party·
zanckimi tunelami w miejscowosci Cu Chi. kilkadziesiąt kilometrów od Sajgonu , które ofi cjalnie nosi nazwę Miasta Cho
Chi Minha.
Tunele mają kilkadz it."s i ąl kilometrów. po trly kond yg nacje w
dół, a wejścia do nich są tak w:,skic.
że trudno się przec isnąć nawet bardm szczupłym Wietnamczykom.
W tune ł ach buszują nietopera
i jest potwornie duszno. mimo
utajnionych kanałów wentylacyjnych. Jest 10 eskapada nic dla cierpiących na k l au s trofobię .
Ciąg

dalszy na str. 16.
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Sezon turystyczny w pełni, ludzi mniej niż zwykle

W
~tronę słońca
SENNE PLAZE
•

Klienci biur turystycznych są bardziej wybredni
nie patrzą na cenę, lecz na jakość uslug

BARTOSZ BĄ C Al

W Sopocie można spotkać
wiele więcej osób na miejskim spacerowniku n i ż na
plaży. I choć pogoda poprawiła się, wczasowiczów jest
mniej niż w ubiegłym roku.
r".Jdycyjnie popularno§.cią cieszy si~ molo. Pr/..t.'d wejściem
na pomost zgromadzilo si~
mnóstwo stoisk z ciuchami. zabawkami. pami,]tkami znud morl.a. Przycupnąl nawet har, gdzic

T

niż w innych cz~sciuch miasta ,
ule pamiątka czy gastronomiczny wy twór zakupiony na molo.
to wyslarczaj:lco duża mrakcju.
aby usprawiedliwić wyższą cenę.

przejażdżki

Szczególnym z:linteresownniem cieszą się morskie przejażdżki s tatki em" Vikin g" przerobionym i stylizowanym
na staronordyc ki wzór kutrem .
Jnml <Itrukcją są wycieczki osobowym katamaranem "Rubin".
Do molo przy bijają te ż pclnomorskie. jachty żaglowe .:l o drewnia ne barierki lubią swoje kije
opie rać wędkllrLC. Nabrl.eżm) atmosfcr~ uzupe l niają knlżące mewy. fi psują wszechobecni Indianie pemwiań scy. graj:lcy. spiewuj:JCy i oferuj!lcy wszystkim kasety ze s woją muzyką.
Drogll z molo prowadzi glówuym deptakiem miasta. Po obydwu SITOmIch (:i,lgnie się r/".ąd sklepów. kawiarenek. punktów uslugowych. przy nich przykucnęły
kolorowe parasole kryjące stoli ki. wózki z lodami i napojami.
Dalej kr.tjobruz zmienia się diamet.ralnic. Drogę prowadzącą do
Opery Leśnej ozdabiają C7.afny asfalt i pos:r.arl.ałe budynki. Zresztą
i tak nie ma po co tędy chodzi ć.
P OZll Cl.usem koncertów amfi teatr
jest zam knię ty na cztery spUSty.
Flądra

a brak klientów nic narzeka biuro podróży First
Class w Rzeszo wie . '"
biurze tym sezon wakacyjny jest
w pełn i i na ra zie trudno mówi ć
o zni ż kach. - Z radośc ią mogę
powied:r.ieć, że z roku nu rok coraz więcej marny klientów. Przeczy 10 opinii. że Polacy biednieją - mówi Beta Kuiniar z First
Clas.s.
Biuro pośredni~'zy w s pn:edaży
imprez polskich oraz niemieckich
biur podróży - Neckennann i Tui.
Niemieckie ofcn y kmalogowe s ą
dawno wyprl.Cdane do 30 sierpnia.
oferty typu ..Iast rninute" można
znaleić tylko w katalogach polskich biur podróży.

Propozycje last minule można
w biui.re podróży Barbara Trawe!. Biuro ma do zaproponowania tUtiszc imprezy samolotowe i wlasne. Taniej moina również kupi ć miejsce na obozach
mlod zieżowych. koloniach i wycieczkach. Takie imprezy na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem
kosztują o 100 - 250 zl taniej.
Takie Barbara Czejgis-S łocka
z Barbara Trawel potwierdza opinię. że wSTód rodaków coraz

Studenci

,
,' ,

i halibut

Lepiej wybrać s i~ na tor wyśc igów konnych . Na kilkunastu
hektarach. wśród drolew. [rawy.
budynk.ów w stylu retro moż n:l
prqnujmniej prąglądnąć się ćwi 
czącym skoki koniom i ich jci.dż
com. W glębi hipodromu znajduj:) s ię natomiast ogromne hale stajenne. 7.lIbudowan ia gospodarcze.
Szare, codzienne życie tocZljCe
s ię poza trybunami i placem pr"l.t!znaczonym dla widzów.

Jerzy Wilk podkreś la ,że w tym
roku branży turystycznej towanyszy lepsza atmosferJ nii w ub.
roku, kiedy IQ turyści krakowskiego biura Alpinatur mieli problem 1, pow rotem do kraju .
Owszem, zdarlają się re klamacje
niczadowolonych klientów. ale

N

można się czegoś napi ć. coś zjeSć.
Wszystko jest nieco droższe.

Morskie

Zła pogoda wygnała rodaków do ciepłych krajów. Polacy tego lata, podobnłe jak w
latach poprzednich, odpoczywają głównie w Grecji ,
Hiszpanii, Włoszech I Tunezji.
Biura podróży nie narzekają
na brak klientów. I choć zbliża się polowa sierpnia, tylko
niektóry z nich stosują ceny
promocyjne.

Tradycyjnie popu/amoScią

wśród przyjezdnych

cieszy się molo.

mają

dOlyCZlI one np. nieodpowiedniego koloru autobusu.
Lasł minułe
znalcić

więksl.l popularnoScią cieszą s ię

wyjazdy zagraniczne. - TrudJ10

wać sobie nawet k ilkudniowy

wy-

poczynek nie wydatkując p ie ni~ 
dzy na przejazd.
Krajowe kurony starają si~ walczyć o k.lie nta, tym bardziej że
deszczowy lipiec zniechęcal do
wyjazdów.
- Ceny w Krynicy dostosowane są do każdej kieszeni. Nocleg
można zna1eżć już za 18 zl od
osoby (ubikaGja na piętrze). Nocleg na dobrym poziomie kosztuje
już 20-25 zl - podk.reśla Maria
Nowak.
I nną fomlą zdobywania k.lienla
jest oferowanie przez Centrum
cen kwater bez narwtu oraz reagowanie~n a potrLCby klienta . J eśli klientowi nic spodoba s ię
dany nocleg. to w ramach zaliczki bez problemu oferujemy pobyt
w innym budynku - mówi szefowa krynickiej placówki.

Ola zdrowia
- Każde miejsce ma swojego
klienta - zapewnia Maria Nowak.

taniej

Na lafiszy wyjazd mogą natomiast liczyć studenci. Na adresowane do młod zieży wyja7.dy obowiązuje prl.cccna. I tak np. wyjazd
do Theologos w Grecj i (tygodniowy pobyt plus dwa noclegi
na promie) zostal prl.cceniony z
1250 zl na 990: Włoc hy i Lazurowe Wybrzeże w ofercie mło 
dzieżowej kosztują 690 zl.
Bellta Kuźniar od latll obserwuje wzrost zainteresowania rodaków kurortami ś ródziemnomor
skimi . Wt..-dlug niej wpływ na to
majll wysokie ceny mld polskim
morolem oraz kapryśna pogoda.
- Wszystkie imprezy dobiole się
sprzedają bez koniecznośc i stosowania promocyjnych ce n usłyszeli ś my od Małgorl.aty Białek. referent ds. turystyki w roleszowskim Almaturt.e. Dodajconn.
że klien t stał s i ę bardziej wybredny. nic JXltrt.y na cenę, a na jakosć us łu g.

Na spacer za prasza jeszcze najbardziej oczywista Irasa. bałtyc
ka plaża. Jedni preferują s t:lpanie po pias ku. inni na bos:lkn
zbierają muszle wyrolucMe przez
wode. K'lpiel w chlodnej wodzie
wyb iernją tylko nieJiczni. Pus tkami ś wiec i nadmorska zjd:dżałn i a. na f:llach unosi s ię natomiast kilkanaScie desek z żagle m .

nale ż ą cyc h

do micjscowego

jachtklubu.
W drodze powrotnej. równole g łym do brzegu pllsażern kusz:]
liczne tawern y. szynki . lokaliki
gastronomiczne. Wszystko ma tu
jednąk s woj ą cenę. Za 10 dag 11'1dry trzeha za płaci ć ok. 2.3 zł.
dors7..ll 3,4 zł. II halibuta 4.4 zł.
Piwko koszluje5 zł.
•

- Rodzice chętniej wIS l 1ł dzieci nawet na droższe ko onie nad
polsk i.m morzem. pod wa runkiem że posi adają one ro zw inięte wplecze. np. kryty basen w
oś rodku wczasowym. Mimo zlej
pogody, dzieci z lej kolonii pn.yjcchaly zadowolone. bo mialy
co robić - dodaje Małgorzata
Bialek.

Przeboje lata

Prosto
mostu

Z

Jedną

z atrakcji
turystycznych
województwa
warmińsko-mazurskiego

jest. przypominający
rzymski akwedukt. '
most kolejowy z t 926
roku w Stańczykach
k . Gołdapi . Już ogląda

nie tego obiektu czy
spacer po nim są
intere sujące, ale
niezapomnianych
przeżyć dostarcza
dopiero skok na
gumowych linach
(bungee)z wysokości
ok. 35 m
- tzw. swing jump .

Prl.ebojem tego lata w Almalur.re są. podobnie jak w innyc h
biurach, Grecja, Hiszpania. WIochy i Tunezja.
- Trudno się dziwić. skoro tydzień wypocz ynku w Tunezji
kosztuje około 300 dol. - mówi
pracownica Almaturu. Inne propozycje Alm;l!uru dotyczą turystyki kwalifikowanej. np. obozów
winds urfingowych wc Francji.
Ale nie wszyscy wyjeżdżają za
granicę. by wypocząć. Z pośrednictwa A lmaturu przy kupowaniu bi letów lotniczych do Nowego l orku i Chicago c hętnie korl.ys tają studenci. Ich celem podróży jest praca.
O dobrej sprzedaży ofert mówi
także Jerzy Wilk. właścic iel r7.Cszowskicgo RestulU. prywatnego
biuru podróży z dziesięc ioletnim
stai:em (nr zezwolenia na prowadzenie dzialalnośc i 00 1). 1 to biuro nie musi stosować specjalnej
promocji. lO-procentowe zniżki
obow i ązują tylko w przypadku
wolnych miej sc na imprezach
spr7.edawanych-wescatnieJ-ch w~ r. .

piąlk,
Dla turystów, którzy chcą zobaczyć Saharę , nieopodal słonego
jeziora Chan Elgharrsa w Tunezji, miejscowi Arabowie przygotowali wiele atrakcji. Jedną z nich jest Jazda na wielbiądach. Za
jedyne 5 dolarów można pojechać na pustynię i tam podziwiać

Pustynia za

piękno zachodzącego słońca.
się d7.iwić.

skoro ceny są zb l iżo
ne. Dwutygodn iowy obóz mlodzieżowy nad Baltykiem kosztuje od 900 do 11501..1. a dziesię
ciodniowy we Wloszech w okoI.icach Rimini można kupić już od
1150 zl - mówi Czejgis-Slocka.

Biedni zostają
D eko niunklurę

w domu

- Włochy zach~cają s lońcem. a
Krynica ścieżkami spacerowymi
dostarczającymi naturalnej inhalacji eterycznymi olejkami roślin.
A wiadomo. "Że dla zdrowia ruch
jest nieOdzowny - podsumowuje
Maria Nowak.

I

Polskieuwrowiskastarają się

w sektorze
wzbogacić ofertę t urystyczną
wczasów w Po lsce obserwują oro imprezy plenerowe. Takim
ga nizator1.. y krajowego wypoprzykładem niech będzie orczynku. - Bogaci wyjeżdżają za
ganizowany w UstcecykJ imgranicę. a biedni zostają w domu
prez pod n azwą "Mama. Tata,
- m6wi Maria Nowak. kierownik
Ustka i la". W ramach tej imCentlUm lnformocji Turystycznej
prezy można wysłuchać na esw Krynicy górskiej, perle polskich
tradzie na promenadzie występów popularnych zespolów
uzdrowisk.
Wed ł ug niej. pi.leWaga Kry nimuzycznych , konccnów klecy nad miejscowośc i am i tu ryzmerskich zespolów "ogródstycznymi np. na Węgrzech pole.
kowych". organizowane są
ga na tym. że jest ona blisko pot akże imprezy rowerowe i
lożona i mieszczuchy z Krakowa
kajakowe.
' ("llj40'h- Rzeszowa mogą ufu n d~ ........ ...... PIOTR SAMQt.EWłCZ
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Solińska włóczęga
JERZYLENIART

rozkładać bagaże

na drewnianym
wczasowicze

pomoście, znudzeni

Dzieci z lO-dniowej włó
jachtem po Jeziorze
Sollńsklm najbardziej zapamiętały przede wszystkim
ulewne deszcze I obowiązek
zmywania talerzy I kociołków
po posiłkach .
częgi

w dresach z podzi wem kręcili gło

wami. Nie wierzyli. że to wszystko może się zm i eśc ić do jachtu. A
my powoli pakowal iśmy śpiwory ,
butlę gazową. czajnik . duży garnek. talerze, sztućce, po Irzy komplety ubrań. książki. 6 opakowań
makaronu.

l aściwie już

pl czterech
dniach najchęt n iej ws iadłyby do najbliższcgo autobusu i wróciły przed telewizor i
kom putcr. Nic mialy jednak wyjści a . Ze wszystkich st ron ż a 
g l ów kę otaczała woda, a w nocy
chroniliśmy się w ni cdostępnych
drogą lądo wą zalOkach.
Balem s ię tego rejsu. W małej
kabinowej lódce ty pu Carina musieli zgodnie egzystować: dorosły. dwóch gimnazj"li stów z humorami okresu dojrzewania i brakiem d oś wiad cze n żeg lars kich
oraz pies. Bylo wiadomo. że ni kt
z nas nie lubi goto w ać. Ponadto
14-1atkom bardzo trudnojesl zrozumieć, że na jachcie tneba utrzymywać porządek i czystość. Ze
wzgl ędów bezpi eczeństw<l. Pn y
gw ałto w n y m podmuc hu wiatru
s plątana lina na pokladzie czy widelce zaklinowa ny w Sler mogą
być p r.tyczyną wywrotki.

W

Makaron do jaskółk i
Wystanowali ś my trJdycyjniez
kei WZW Jawor. Gdy zaczę l i ś my

ty leż

samo konserw

"wołowina w

sosie własn ym" i s0sów do spaghetti . sucha karma dla
psa.20 litrów napojów stOOkich. 10
litrów mineralnej , grilla . węgiel
drzewny. latarki z zapasem balerii ,
siekierę , piłę,

komplet narzędzi do

napr-.awy w przypadku awarii, poduszkę itp. W sumie było tego na
6 m pomostu . Jed nak udało s i ę
wpakować cały ten majdan w pojemne komory i jaskółki (boczne
półeczki w kabini e) Cariny.

Pierwszy dzi e ń

prlcznaczy łem

na doksztalt: - Przedni żagie l to
fok. a ten duży to grot. Grubsza lina 10 szot, a la przy maszcie to fał.
Z prwdu - dziób, z tylu - rufa. Po
IOdce nic wolno skakać, tylko chodz i ć delikatnie. S ikać z wiatrem
ra\'zcj z rufy. Nic bać ~ię pr.lcc hylów, bo jacht jesl niewywrotny - przy naj mniej teorety\'znie. W i a ło sla bo, więc Marcin i Slawek mogli liczyć się, o
co chodzi na wodzic.
Przyc um owal i śmy w naj bliższej zatoce. Carina nic ma
podnoszonego miecza i dlatego tr/.cba przyb ij ać do

stromyc h br.regów, aby jak najł a
twiej bylo schodzić na bmg. Klopał był z psem, który kilka razy
wpadł do wody, zanim n auczył się
wskakiwać na lódkę.
Na wieczór zap ropon owa łem
ognisko . atc chłopcy woleli kanapki z konserwą. Brrr.

Kuszenie płotek

:zdani na własne
i książkę "Kuchnia
turystyczna" . .,Coś z ryb"! ...
Z leszczyny wycięli ś m y d wa
dlugie kije. Zamontowal iśmy prowizoryczną żyłkę i próbowali ś my
wabić ry by. Niestcty, z plgardą
om ija ł y nasz haczyk. Decyzja był a szybka. Plynic my do Jaworu
umiejętnoki

po

Obudzi ł em s i ę

pie rwszy. Zagwizdalem na psa i spacerowałi
śmy kamien istym brzegiem. Po
drugiej stronie zatoki wędkarze
dyżurowali przy sp ławik ac h.
Sionce przebijalo si ę zza c hmur.
Wi a ł lckk i wietrzyk . Wok ó ł
jachtu pływały stada malych prę
gowanych rybek. Cisza pr.lytł a
czała, zw ł aszcza jeśli k toś mieszka przy najbardziej ruc hliwej ulicy Rzeszowa. Pływani e w zielonym raj u pozwalało zapomnieĆ". że
jeszcze kilka dni temu o tej porl.e
zilsiadałem przed komputerem.
Na obiad zjedliśmy leczo przywiezione w słoikac h. 1to byt ostat·
ni nomlalny pos i łek . Od tego mo-

byl i śmy

memu

l e p szą przy nętę. Kupili ś m y

a n yż k owy

makaron gwi azdki .
dwa pudelka białyc b robaków,
czerwonych nie było, kuku rydzę
wędkarską, zanętę na leszcze, nowe splawi ki i wo blery. Jeszcze
komplet haczyków na du :i-.ą rybę.
Wytrwale m iesz ali ś m y za n ęty.
skracaliśmy i wyd łużaliśmy żyl kę .
C u mowa li ś my w miejscach,
które ju ż z nazwy mu szą być rybne jak np. Zatoka Karpiowa.
Zap-.tl u wystarczyło nam na Irzy
dni. Wokół jachtu pł yw" ły st"da
ryb, w nocy leszcze nie pozwalały s pać . tłukąc s i~ gdziei; w kn:akach. Jednak nasze spław i ki omija ły z daleka. Nie zareagowaly na
zmianę za nęto- p rzy nęty. Opłync 

li śmy cuh, t ra~ z Pol:lIiczyka do
Chrewtu, łowiąc wszędz.ie, i nic.
Z ża lu wieczorcm otwierali ś my
szprotki wędzone woleju.

Autor reportażu, 8 w tle Drzewo Wisielca.

ranieh Rogów przez ca ł y dzien
nie w id zie liśmy ludzi.
Za p l anowałem wy prawę do
Mlodzi niezbyt chętnie odnieśli
Chrewtu, w nujpięknicjszą część s ię do systemu wOlcht . Czyli cojeziora , najbardziej d zi ką , niedo- dzie nnie ktoś inny zmywa naczystępną z lądu . Jednak widok zatoki
nia . A jeszcze bardziej podejrzliViclOriniego nie wzbudzi ł w wie patrzyli na mnie, gdy nakachlopcach e mocji. Kazali pl yo<,ć załem zmywanic pokładu .
w stronę Drlewa Wisielca.
- Przecież zamz będzie deszcz
Tu mieszka tajem niczy nieco i zmyje piasek - stwierdzili zgodJulek spod Dębu. Filozof-ekolog, nie. Ale, na s zczęśc ie , najac hcic
przypominający niceo Diogenenic ma demokracji. Ugiąłem się
sa, prowadzi wyk łady na świe- . tylko mz i przyją lem rolę kuka.
ży m powietnu. W chacie z mchu
Ale przcc i eż kapi tan Krzysztof
i drewna pęd~j żywot nieskrępo Bara nowski t eż ki edyś pe ln il
wany cyw i l izacją. I jest szczę ś li  fu nkcję kucharza. [ co z niego
wy. Żyje w dziewiczej kra inie, wy rosło ... Teraz po raz drugi sagdzie natura dceyduje o wszyst- motnic płynie dookola śwint a.
Ciąg dalszy na str. 20.
kim . Cumuj:lc w zatoce obok Ba·

Drzewo Wisielca
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Zamek w Baranowie Sandomierskim
ZAPRASZA
wszystkich

mi ł ośników

jego

piękn a

do

spędzen i a

niezapomni anych chwil w jego podwojach .

przy skorzystaniu z co najmniej 2 noclegów , w okresie od piątku do niedzie li, proponujemy specjalne ceny weekendowe:

40%
Na Naszych

zniżki

na noclegi i

Gości czekają

konsumpcję

specjalne atrakcje:

• biesiady staropolskie
• zwiedzanie zamku (część historyczna. muzeum archeologiczne i zag łęb i a siarkowego, wystawa czasowa pl. "Cudowny świat
lalek" - ze zbiorów Muzeum Lalki w Pi l ź ni e - wystawa trwa do 15.09.2000 r.
• studio odnowy biologicznej: sauna, solarium , hydromasaż. mini silownia, bil ard
• przejażdżki b ryczką za m kową po parku i okolicy
• przejażdżki konne oraz n auka j eżdz i ectwa pod okiem instruktora (wcześni ejsza rezerwacja)
• wędkowan ie
• wyprawy rowerowe po okoli cy (hotelowa wypożyczaln ia rower6yt)
• indyw idualne wyprawy do malowniczego Sandomierza oraz do ruin zamku
w Krtyżtoporze ( recepcja hote lowa d yspon uje szczegó łowymi infonnacjami na te mat
tamtejszych atrakcji historycznyc h)

Ceny za ww_ atl'a k cj e ·

od ręb ni e

wg cennika

usług .

. Rezerwacj e: lel i rax (0-15) 811 -80-39,
811-80-63, 811-80-40

SERDECZNIE ZAPRA SZAMY!
Dyrekcja Zamku
Agencji Rozwoju Przcmyslu S.A. w Warszawie
Oddzia ł w Baranowie Sandomierskim
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Egzotycznie
i tajemniczo
dalszy ze str. 13.
D niebo prąjcmniejsze jcst pły 

Ciąg

wanie łodzi" (sampanem) po Rze-

ce Pcńumowancj . R ZL'CC CI'.crwGoej b'ldź \II Delcie Mekongu. Co
raz do burty pod pływaj ą mule lodzie tubylców oferujących ś w icie
ryby i owoc'C. A jest w czym wybienle: od znanych nam ananasów.
b.1!1UnÓW i orI,.CCh6w kokosowych.
po owoce wogólc u nas niespotykane,jak np . rambulany, wygl:l• dem prly-

----

\

pomi nające

nasze kasztany i wiele innych, nic maj!,!cych swoich
polskich nazw.
Podróż po Wietnamie nie możc
S i ł; ohejść bez rejsu po malowniczej Zatoce Smoka.czyli Ha Long
Bay. Baśn iowe groty i okola tysiqc
skalistych wysepek. Slj nmgncscm
przyci:U;lljllcym rLCSZC turystów.
Pr/.emierzaj:}c Wietnam warto
też odwiedzić dawll<l sto!i~ W ietnamu - Hue. lciącc w środ k u krd ju . My mieli ś m y okaz,W spl y n!,!ć
IV dól kraju R "I.cką Pcrfumow:tniJ
pl y nąc:, prLCz Huc . "I..lIS IV samym
miCScie odwiedzi li śmy najslynn icjszą pagodę Thien Mu oraz
św i:)t y niC buddystycznll ,gdzic 00-

serwowaliśmy młodych

trenujących

mnichów
ku ng-ru slylu Shaolin.

Żmijówka I psie rapetki
Egzotyka Wietnamu , to t akże
oryginalne potni wy i napitki. W
wicmamskiej kuchni dominuj!! ryby. owoce mona i drób. Wszy~tko
to \II sosach slodko-kwaSnych. któn! po kilku dniach, mogą ob.-.lydnqć
najw j~k szcmu smakoszowi wict-

namskiej kuchni . Lepiej tcż nie zag l ądać

/

na zaplecze ku chennych

'"

""

prl.yb)'t-

ków. by do reszty nie obrl.ydzić
sobie jedzenia. Sancpid miałby tnm
pełne ręccroboty. W tanich bamch
s kosztować można potrawy z pSII.
Najlt.:pszc S:I psic nogi z rusztu . S0lidna porcja kosztuje 10 tys. dongów ( I dolar - 14 tys. dongów).
W ictnamczycy popijają psinę ryżową wódką .

Na farmie węży. któr yc h w
Wicinamie jest kiłka. w;m o popróbować wódki żm ijOwk i i skosztowa ć żmijowego m i ęsa. Najdro"i.sul j est wódka z glów j:ldowitych kobr. Smakuje tak sobie.
Po n oć jest bardzo skutecznym
afrodyzjakiem.
Wybieraj:lc siC do Wietnamu

Najtańszy (730 dolarów w
obie strony) i najwygodniejszy przelot gwarantują linie
Aerollotu. Inni przewoźnicy
są o kilkaset dolarów drożsi.
( Np ~ lot przez Paryż kosztuje
już 850 dolarów). Cena holeli w Wietnamie waha się od 10
dolarów za jedną osobę , do ...
kilkuset (Hillon). Im dalej od
stolicy, tym ceny niższe, ale
niższy leż standard oferowanych usług. Ceny dla obcokrajowców są nieraz dwa razy wyższe n iż dla Wietnamczyków. Obiad w restauracji,
gdzie jadają biali, czyli gdzie
jest w miarę czysto, kosztuje
ok. 5 dolarów.
Najtaniej podróżować koleją.
Bilet z Hanoi do Hue kosztuje 660 tys. dongów. Podobnie
z Da Nang do Sajgonu. Tu
jednak uwaga : warunki pod różowania są, oględn ie mó·
wiąc - trudne.
Za jednego dolara można popływać łodz ią godzinę po
Rzece Perfumowanej lub
przez godzinę pojeżdzić rikszą po Hanoi. Dolara kaszluje też butelka mocnej wódki
ryżowej. Litrowa butelka wody jest niewiele tan sza.

czwartek, 10 sierpnia 2000 r.

Najważniejszymi środkami

lokomocji

są

w Wietnamie rower i motocykl.

zaopat rzyć s ię w solidną
lekarstw, bo zmiana diety
m07..c s kutkować wicIamI! dolegl i wości ami żo l ądkowymi i nie
t y l ko żo lądk owym i . Przede
wszystkim n a l eży s i ę wystrlegac
picia surowej wody , j edzenia na
ulicznych stnlganoch i spozywania
niemy tych owoców.
- Leki niewiele pomogij. Najlepiej po każdy m pos ił ku wy p ić
setkę wódki - radził nam umbas..dor Pol ski. Wi es ł aw S c h ob~,
goszcząc nas w H,moi n.. począt ·
ku wy pr.l\vy. Pos luchali śmy go.
u strl.eł;aj ąc siC przl'd egzotycznymi doleg l iwośc iami.

tr/..cba
porcję

WUDYSŁAW

BOROWIEC

Na

ryżowym

polu przed sfońcem najlepiej chroni kapelusz z ...

ryżowej

sfomy.

......•..........•................................................................................................................................................
REGULARNA KOMUNIKACJA AUTOB USOWA

POLSKA -FRANCJA
Stalowa Wola - LYON, ST. ETIENNE
WyjtlWy l PQlski
,,'lmi.dy I,iq/ek.

WyjaWy z Fmnrji

Biuru Podróiy " KO!\-It"ORT"
I'KS w Sla lowrj Woli S.A.. Polska
tclAu (O· IS) 842':\6·23

AuIOCIlr5 Mllisonncu~e
.' nl.llcja

!k"gSi(_

BIUR O TUR YSTYCZNE

HISZPANIA wycieczka objazdowa
Termin I cena - 16.09. - 26.09., 1300 zł

00.10117

Dąbrówki

~1l0~

k. Łańc u ta

ZAPRASZA

Ct.II~

W kail~ ni~dzjelf

c;1®W8~

Rzeszow ul KOSCIuszki 7
tet 652·53·51

• 1"''''l''""t h... MUlob...." (kthnalyzacJoo, wc, barok, oideGl
'1 ...... ~ ..... boIolp ur " (pokoj< 1............·. ~ Iarltnkamt)
• 1 i nlOod.n, fi kollKjl
• <>pIH. pilota
• uhnpl«uni.- KI.l NW
• podatok V... T

1J8~D[3dJ

do korzystania
zakresie
organizacji

Z usług W

~

iobaługi

PKS Sp. Z 0.0., Staszów, ul. Krakowska SI

oferuje

usługi

• Autoryzowanej Stacji Obsfugi DAEWOO

oraz
.. Salon samochodowy DAEWOO
• Przyczepy fabryki NfEWfADÓW
"'· 10170

~Z!NC"

konferencji,
bankietów,

• Wtochy
• .09.· 13.09.
• Wyjazd na EXPO'2000 - 5.10. - 8.10.
• Wczasy w ciepłych zakątkach świa l a
• Rezerwacjil hoteli w Europie
• Wyciec zki na zamówienie dla zakladów pracy i
• Przejazdy autokarowe, bilety lotnicze•

AR~,I'

TOUR

Rzeszów, ul.

'''ILe

szkoleń,~

itp. imprez
.j

Bernardyńska

8

leI. (0-17) 852-94-41 , fax (0-17) 852·52-63

okoHCZD~owych
Prl.yjmujemy zamów ienia na
bicsiadne gri llowani e (piknik
pod chmurkll)·
Domowa ku chnia i komfortowe leś n e zacisze zadowo lą
każdego Naszego Gok ia .
Park ing s t rzeżony .
Dl a g rup zorgan izowanych
udzielamy rabH(u .

lig &n,1IIII i .......,ilkiega

111.10-171852-52-56

Blwt 1'urJItyesH-Usłupwe

.T1W'1ir

Zapraszamy

"GROZ"
Wkłady grzewcze
CHEMłNEIlS DE· LUXE
materiały

.

'.

.

do budowy
kominków

RZESZOW
ul. GTol/geTa l
leI. 852-32-69
853-4246 w. 232

tłIJtu

ZAjazd .. Dymarka"
37- 100 Dąbroll'ki

PRZEJAZDY AUTOKAROWE

3$-Ot l Ruszłw, Pułasklep 13 &134

k. Ul/k ufli
~
lel JflLl: (0- 17) 225- / 4-07 ;
225- /4 -09

86!·23-oa, &5J-G0-ł6

• rezerwacja hoteli w krajach
europejskich dla grup

I klienlów Indywidualnych
•

obsługe zgrupowań

sportowych

• organizacja wyjazdÓW
Sportu I Rekreacji
~ WISŁA " w Tarnobrzegu
ul. przy Z81_ie 1
tel. (o-15) 822-47-56

motywacyjnych

Ośrodek

(Jo/ecu ; l.lIprasw

do kon)'swn;lI : boga/ej
KRASNE.5. k. Rzeszowa
1" .I ~I1) 855-57-10

POKRYCIA
DACHOWE

oferty u.dus:
• H OTEL NAIlWISLANSKl
• STACJA TuRYSTl'CZNA
• ORIEKTY SPORTOWE

Tel. (0-15) 822-52-~3

,.
~

• wczasy
• wyCieczki zagraniczne

i

• kolonie I obozy młodzieżowe
• zielone szkoły
• wycieczki szkolne

POSIADANY
WOLNE NIEJSCA
fIQ W(gr. ech ,SOSlof"rdo:
domki. kWa/ery. peflSjtma{

SIQ_:tM:jG - ./510_=/;; HQl': ehaf)"
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MIASTO TRZECH KRall
AłłDRZEJ TALAGA

Pośrodku

Hah , podupadmiasteczka we wschoo.
niej Turcji, stoi mały zamek,
nie jest to forteca na wzór
umocnień k rzyżowców w
nieodległej Syrii czy europejskich zamczysk, aie dwupiętrowa budowla z wewnętrznym dziedzińcem , w
której można się jednak dłu
go bronić .
łego

becnie zamek jest s iedzi bą
muhtara (soltysa) Hah . Na
łukowatym suficie ostatniego pię tra zachowały s i ę wyryte
sylwetki wojowników na koniach.
t rzy mają oni w rękach tarcze i

O

włócznie. Rycerł.e przypominają

z wygl ądu wczesnośredniowiecz
nych wojów frankijskic h: kiedy
powstały re reliefy? - nie wioclomo.
nie wiadomo też kto i w którym r0ku wybudowal zamek . Dla micszkarków Hah sial tu i'.awsze.
Zamek jest obecnie sercem administracyjnym wsi zamieszkanej pr.lez kilkad zies i ąt c hr.lcŚC i 
jańsk i ch rodzin. kiedy k toś ma
sprawę do muhtara. przyc hodzi
do jego fortecy. Tu zapadają też
n ajważniejsze decyzje d otyczą-

Szczupły, uśmiechnięty

ce wioski , tu dyskutuje się o jej
przyszłośc i . Sercem duchowym
wsi jest jt.'dnuk nie zamek. ałe kościół Matki Boskiej z Hah .
Z miejsca,gdzie obecnie stoi . w
pierwszym wieku naszej ery wyrus zyłi Trzej Magowie , ktÓrzy
:lIoży ł i hołd Chrystusowi w betlejemskiej stajence.
Pr.typowieść o Magach jest 7J1ana na Bliskim Wschodzie. to ona w
przeszło~ i uczynila z Hah jeden z
glównyc h politycznych i duchowych ośrodków tamtejszego chrlCścijairstwa . Czterdzieści kOSciolów, biskupstwo, tysi"ce mieszkruków - 010 czym bylo k iedyś to
miasto, dzisiejsza wieś jest rylko jego mamą pozostałośc i !!. W promieniu dziesięci u kilometrów od
zamku wieśn i acy znajdują pozosta łośc i dawnych budowli. k:lmienie z wyrytymi krzyżam i i napisa·
mi po syrincku (język c hr/.cścijan
tego regionu). D:ti ś wśród ruin pa·
są swoje stada kurdyjscy pasterze.
Źródła na wschodzie

Trzy dziwne postacie - króła-
wie, klórzY oddali hołd Jezusowi rozpalaly pr.lCZ wieki wyobraźnię
chrze~ ijańskiej Europy . Kim byli , ~k4d przyszii. co symbolizują?
W Ewangelii sw. Mateusza - je-

dylłCj

Ewangelii. gdzie w ogóle o
nich wspomniano. pytaniu te pozostaj!! bez odpowiedzi. dlatego
owa wyobraźnia pmcowala pc:łną
paT:!. by ich jakoś op isać. prlybliżyć cz łowiekowi 2.1chodu.
Tymczasem kult TT7.cch Króli
ma źródła na wschodzie . sk"d
przywędrował do Europy. Tam na
półpu styniach Syrii i wypalonych
up.1lem wzgórzach północnej Me·
zopotamii powstał a legcnda o Magach - a nie Królach.jak zacz~to
ich nazy w ać w średniow ieczu ktÓrzy pierwsi uznali w małym
Chrystusie prawdziwego Boga. Do
Europy dota rla tylko końcow a
część legendy, epizod palestyński .
jak moglibyśmy go nazywać, reszta. C".lJli epizod me7.0potamski , zachowała si~ tylko na Wschodzie.
Magów było dwunastu. Dotarli
oni do północncj Mezopotamii
opanowanej prlez Rzymian: lOalezienic drogi do Betlejem nic było takie proste. Magowie dł ugo
bł :jdzili. aż zatrlymali s i~ w Hah.
Losy szcz.;śliwej trójki znamy z
Ewangelii św. Malcusza i z zachodniej Ir.tdycji , alc (,'0 działo się
w Hah? Gdy t,/'cj Magowie przybyli z powrotem do tego miasta,
opowiedzieli pozostalym, co wi dzieli i slyszcli w Betlejem . Ma-

softys Hah - Habip Behemmo i jego urocza , mloda żona

Jeden.z wielu podobnych domów w Hah

•

gowie

p rzywieź l i

stamt:jd rlecz

n iezwykJą - chustę od Madonny.
Spali ł i jlj publicznie i popioly roz-

dali mieszkmkom miasta. Na miejscu paleniska zbudowali pierwsr..ą
bplit\· pod wezwlmiem Matki Bożej, każdy z nich po~tawi l jeden
mur. Wedł ug innej wersji legendy
Magowit:: wznieś li kaplicę.

Matka
Jak

Boża

z Hah

w Hah
do dziś fragmenty
wzniesione prlCz Magów. SlOi na
nich bezdyskusyjny skarb tej krainy - kośc iól Matki Bożcj. Mimo
że w Hah miesz kają tylko wyznawcy Chrystusa. św i ątyni a jest
7.umknięta na trzy spusty, aby do
niej wejść. tr/,Coo zapnyjażn ić si~
z mulllarem wioski.
Szczupły, uśmiec hni r;t y Habip
BellCmmo wita nas na progu rezydencji w zamku. Wpro wadz ił
się lU. bo pokoje stały puste, moż
na je by ł o za~ iedl i ć. Nie tr.leba
zgody konserwatora. tureckie wła
dze mają cho.cścijańskie zabytki za
nic, nie pr/,csr.kadza im , że rozpadajlj s ię w proch,dcwastuj:l..ie Kurdowie lub z!L~ied l ają ~amowolni e
muhtarowje. Zresztą dz ięki soł t y 
sowi,górne piętro fortyfikacji nic
obróci ło sir; jeszcze w minę .
Habip i jCJ;o urocza. mloda żo
na dbają o zamek, bo stal s ię ich
prawdziwym domem. Muhtar j('"St
jak na warunki IUrcc kie wielkim
oryg inałe m. Soltysow ie kurdyjskich wsi są m.;żczyzrt am i w sile
wieku, m ogący mi pochwa l i ć .~ię
majątkiem. wieloma żonami. st.1dkiem dzieci. s i l ą i odwagą. Taki
młodzik bez koneksji. jak Bchemo,
nic m i ał by u nich sr..ans.
Latem Hah tonie w ku rlu. Pyl
OOKIza s ~ na kamiennych domach.
ubraniach wicSniaków .skÓrle kóz
i owiec.
W słońcu otOC7.cnie zlewa się w
jedną ponurą caloSt. Burymi uliczkami sqpając po burej ziemi wśród
burych domów, potykając s ię o
kamieniste pod łoże, docientmy do
muru ze sporych rozmiarów bromą
pośrodku. Skrzypnięcie kl uc7.a. kilku metrowy ciemn y tunel i wychodzimy na rozświe tl ony dziedziniec. Na nim świ ątynia.
G łówna konstrukcja spoczywa
na potężnych kamiennych funda mentach. czyżby to właś nie one
ZOStały wzniesione pr.tez Magów?
To chyba najslabsl.y punkt le·
gendy, takie bloki mogła usta wić
tylko wyspecjalizowunll ekipa na
zlecenie silnej wladzy, a nic cudotwórcy ze Wschcxlu. Typowa
wicia ortodoksyjnych kośc iolów
zostala dobudowa na w siedemnastym wieku. reszta pochodzi 7. pią
tego wieku naszej ery.
Nie istnieje żaden wi7.crunek
Matki Bożej z Hah. ani muhtH.
ani najSlmi nawct mieslkaricy wsi
nic slyszeli. by i stni ał. ale wierni
zanos7.<ł do niej modły z PTOŚbą o
przywrócenie zdrowia lub prJ. t:d
śmiercią. by r.cchciala ich wspicrue
w ostatniej drodze.
wier/Ą chilCŚCijanie.

7.achowały się

Owce I kobiety
Na terenach wokół Hah dzialala do niedawna panyi'.anck.:'t Partia
Pracujących KunlYSlaniu (PKK),
dlatego we wsi stacjonuje silny oddzial annii tureckiej. Prlybysz musi sir; liczyc z tym, że żołnicrJ.c
wezwą go na uprlCjme prlesluchanic. wojskowi mogą leż skonfiskować mu apar.!t fotogra ficzny.
JeS".lcze w pierwszej połowic lat
dziewięt'dzicsiątych pastwiska wokól wioski były terenem potycr.ck
mii;dzy rebeliantami a silami tureckimi i wsp ier.!jącymi je kurdyjskimi strażnikami wsi . Ponurym pomnikiem tamtych czasów
jeSt grób poprzedniego mu htara,
który zgin,!l 7. r.p; PKK . Gdy jechał

, skarb tej krainy
ciągn ikiem po drodr.c prowadzącej
do wsi, tmfi ł na położoną w nocy
m i lłi; . RO:J.crwało jcgo i traktor.
Soltys Behemmo żyje dobl7.e z
l.olnieT7.ami. Dzięki ich ochronie
do wsi nic weszli nigdy ani panyzanci PKK . ani str.tż:niey wsi. nie7byt źyczl i wie nastawieni do chrJ.eścija n - lagod nie mówiąc . Odkąd
pojawilo s ię wojsko da s ię tu żyć .
Wcr.cśniej różnic bywllło .

W latac h

s i edemd z ies iąt yc h

i

osie mdziesiąt ych mieszkancy Hah
żyl i w ciąglcj obawie prt.cd swoimi
sąs iadami Kurdami z klanu AJyka.

Napady na chrzcścijaii s kich pasterlY były nonną. agresorzy porywali z chrtc.>kijarlskich stad po
kilka . kiłkana.<k ie owiec. Mozna
jc było odzyskać tylko po zaplat-c niu okupu. Kurdowie uprowadzili nie tylko owce, ale tez niezami;żne kobiety. żadnej z nich nic
udało s ię odzyskać i owszą one
dzielić 101.e z porywocr.ami.
ChrzeScijanie nic i nterwcniują
w takich wypadkach. gdyż porwania są wStód Kurdów nonnalną praktyk!! 7.awierania małl.cństw .
Gdyby rodzina dziewczyny próbowała ją odbić , po stronic porywacza stanąlby C"..tly klan. co dla
chrlCŚCijan or.nac-.f.aloby zllgł3111; .
Szejkowie kurdyjscy. chi;tnie
podej mujący mediacjc w sprawie
uprowadzonych owiec. nie interesują ,się losem kobit't. gdyi. wszyMko odbywa sii; zgodnie z kunlyj skim prawem plemiennym.
Tureckie wladze ta kże nic interweniują nic c heą rozdrażn iać
KunlÓw. Kobiety z Hah przepadały więc jak kamień w wodę. TOd7.ąc porywaC".lOm mU7.u ł mańskich
synów. Jedyna moż l iwość unik-

nięc i a haniebnego losu to ucieczka, co 7..darza si~ niezwykle rL.adko, lub samobójstwo . Dopiero
obecność wojska ukróciła napady .

Muszą żyć

w zgodzie

Mi esz kańcy

Hah nie kochają
kurd yjskich sąsiadów. ale muszą
żyć z nimi w zgodzie. Wieś jest
wł:jC"/.ona 00 kurdyjskiego systemu
klanowego , czy li musi s lu c hać
szejka i płacić mu symbol iC"l.ną dnninc. Muhl<lr i stllrszyzna Hah
składają wizytę szejkowi Ałyka na
św il,;lO Ulkońcr.cnia ramada nu maly bajram i święto ofiar - duży
bajrum. Daniną są pieniąd7-c.
Szejk, odb ierając symboliczny
hołd , okazuje chrt.eścijanom wiel ką życzli wość. zwyk.le delegacja
Hah siedzi tUŻprly nim ,czyli tooretycwie jest wywyższana ponad
pr.ledstawiciel i wsi mu zułmań 
skich, muhtar wie jednak. że to
tylko pusty gest. W pr/-cszłości to
właśnie S"/.cjk Alyka zlcc.1ł porwania owiec, a mol.c takl.c i kobiet.
Podczas konOiktu rI...ldu tureckiego z PKK Hah nie zosta ło ani razu zaatakow:me,
c hoć w okol icy o pu stosza ł y
dz i es iątki wsi kurdyjskich.
Chr.lcicijanie zoow nie zaangażowal i sii; w konflikt , starając siCżyć dobrt.e z każdym ,
a prl.Cdc wszystkim turecką armią. Może czuwala nad nim
Matka Boska r. Bah. a może to
cr.as popiołów 7. jej chusty rozsypanych w tą z iemię przez
Magów. Musiał micć taki sam
bury kolor. jak pyl pokrywający w ioskę w ber.des7.czowe
lalo. S wi~ty pyl dający życie.
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Polską Florencją

MALOWNICZY SANDOMIERZ
TOMAS Z R OWI~SK I

Na

zwieńczeniu rene sansową

uuykąjest

Co kilkadziesiąt metrów na

" Starówce ", przy rozłoż o
nych sztalugac h młodzi arty ści uwieczn i ają piękną architeł<turę

Sandomktrza.,

dą kam ienicę , kościół,

nek, wstęgę

Każ

budy-

Wisły .

iaSlo upodobali sobie literaci; 10 oni wprowadzili
Sandom icrl do literatury.
Wl;jJółcześni odwiedzają pokój
"na Górce" u państwa Targowskich. którą slwonyli im dom

M

pracy twórczej. Sandomierz jest
i mia~lem pcrnym legend.
Pierwszy o nim napisal Gall
Anonim o pi sując wydar.'.c nia z
1097 r. Stw ierdził, że trzy miusta
na poludniu Królestwa Polskiego: Kraków. Wroc ław i S::mdomierz slanowill .,scdcs regni principa1cs". czyli jego sIoliceTym
.~amym pot wierdził. że rola minSili odpowitldala innym grodom.
Dulsze d1.ieje Sandomierl.a potwierdziły to. Miasto bylo swliq
księstwa dzielnicowego. następnie
kasztehmii i województwa.
legendą

Brama Opatowska
Turyści zlIczynają wcdrówkc
najczęściej od wspi naczki po wą

skic h . krctych schodkach nu
szczyl Bramy Opatowskiej. Pochodząca z XV w. gotycka brama
miejska jest jedyną zachowaml "l.
duwnych murów miejskich .

taras widokowy. z którego rozciąga się widok w pro·
mie niu kilkudzies ięciu km . Bez
trudu można zo ba czyć Tarnobrzeg. a przy dobrej pogodzie wi eżowce Stalowej Woli . Bli';.ej
- Góry Pieprzowe. fragment Gór
Świętokrt.yskich.

W ..PicprzÓwkach··. których nazwa pochodzi od skarpy prlykrytej drobnymi lupkami kambryjskimi przypom i nającymi ziarna
pieprzu. można obejrzeć unikatową roślinność i jedY'1e w swoim rodzaju rozarium. z gatunkami
róż nic wystcpuj:jeymi nigdzie indziej na świecie.
Z Bramy Oplltowsk iej wy·
deczki kierują się uI.Opatowsk:j.
otoczo n ą odnowionymi kamieniczkami. prosto na Rynek. Ju ż z
dal e ka widać usy tuowany pośrodku ukośnego plucu. jeden z
najpickniejszych w Polsce. ratusz
z XIV w .. zwienczony renesansową attyką z XV I w. W r:ltuszu
znajduje s ię od d ziu ł Muzeum
Okręgowego. gdzie mo1.na obcjrl.eć w ystawę "Dzieje Sandomie·
rl.a" . na którą sk ladajtj siC zbiory
rzcmiosla lInystycznego. mularstWIl. numizmatyki .
W pobliskiej kamienicy Oleś nickich. z podcieniami świad 
cz:jcymi o bogHctwie w lltŚCiciela.
Można tam znaleźć wejście do
PodzicIl111ej Trasy Turystycznej.
zlożonej z pol<jczonych piwnic
kupieckich. Trasa prowadzi kilka
kondygmtcji w t:; ląb ziemi.

Na siedmiu wzgórzach
Sandomierz na zywany jest
.. ml'llym Rzymem", jest bowiem
po lożony.ja k wieczne miasto. IIlI
siedmiu wzgórzach. Ze wzg l ędu
nu renesansowe 1..abytk i ZW:I go
też po l s ką Florenej,]. Zachow;t l
średniowiecz.n y uklad urb:mistyczny. przeszlo 120 zabytkó w
arc hitektury i budown ictwa o raz
tysi:]ee zabytków m:llar~twa. r/.ci·
by i rl.emiosla an ystycznego.
Najcenniejszym z:lbytkiemjc.<;t
kościół św. Jakuba z XI II w. z
bogato :r.dobionym ponalem. War.lo obejrzeć bazy l ikę kat edra l ną Z
XIV w .. d:lwny klasztor panien
benedyktynek. z XV II w.. gdzie
mieści s ię obecn ie Seminarium
"Ucho Igielne", pozostafość śred Duchowne i barokowy kośc iół
niowiecznych murów obronnych św. Michala.
WĘD ROWKI

Na szczyt Bramy Opatowskiej można

Kicnljtlc się do zamku z XIV
w .. zbudowanym w miejscu dllWnego grodu, wilno zatrzy m :lć sit;'
przy ul. Zamkowej i obejrzeć
.. Uc ho Igielne".malownicz:] rurtę dorninikali s k:j. I)Ozosllllo s ć
~rcdniowiccznych murów obronnych. W Z'lmku Kazimierzowskim znajduj:} s iC sale wystawowe
muzeulll. które zaws7.e są pełne
ciekawych ekspozycji. Tak. jak
w picknym gotyckim Domu Dłu 
gosza - Muzeum Diecezjalnym.
Najbardziej znanym ostatnio
budynkiem jest polol.ony na skarpie budynek dawnej jezuickiej
szkoly. Collegium GOSlomianum .
gdzie papież odprawi:11 mszę w
czerwc u 1999 r.
Sandomierz pelen jest urokliwych miejsc i zakamllrkÓw. które turyści powinni odkrywoc sami.
Polożone w zieleni zrujnowane
dwórki. lessowy WlIW6z Królowej Jadwigi. wybrukowane uliczki . Potem warto siąść pod para-

solami na jednym z tarasów ka·
wiarni przy Rynku lub wejść do
piwnic pod ratuszem. gdzie mie·
ści s ię klub "Lapidarium" . Moż
na taili trafić na kOlIcen .

Teraz praktycznie
Sandom ierz nie oferuje zbyt
wieje miejsc noclegowych. M oż
na tu zna lcić dach nAd głow:! w
mały ch hotelikach o różnym
standardzie . Pokoje Zajazdu pod
C i żemkI! są zarezerwowane pra·
wie na kaidy dzieli. Nocleg w
jednym z dziewięciu dwuosobo·
wych pokojów kOSZlUje od 250
do 350 zl. Na bruk turystów nic
nurzek ają t eż inne hotele i pen·
sjona ty. Nikogo to nie powinno
dz i w i ć, skoro łącznic dysponują
okolo 150 miejscami.
Mniej wybredni korzystają z
domów noclegowych. zaś wyc ieczki szkolne korzy s tają za·
zwyczaj z imematów szkolnych
w Sandomierzu i Gorzycach i

akademika WSHP.
Najdroższymi i najelegantszymi pokojami dysponuje Zajazd
pod Ciżem k ". mieszczący się w
jednej z pickniejszych kamien ic
Rynku . Dysponuje też p i zze ri ą.
kawiarn ią i restauracją.
Dobre waru nki SlI w hotelu .
cisze·'. Tam zarl!ZerWOWllne są
pokoje zdwu-. trzydniowym wy·
pil.edzenicm . Z1 .Jedynkę" til.eba zapłacić 80 zł. za .. dwójkę" 100. Hotel ik oreruje ś niadania.
obiady i kolacje w swojej restauracji. Podobn ie jest w Hote lu
"Oskar" w cenITUm miasta. Tam
za dobę nodegową trzeb;1 zaplac-ićod 100 (pokój l-osobowy) do
180 zl (apanament). NajtaTi.szy
nocleg oferuje Pensjonat .. Diek".
mieszczący s ię na Malym Rynku . Oferuje pokoje ł-. 2-. 3-. 4osobowe. Ceny od 35 do 70 zł.
Lokale na Starym Mi eście orerują 1.azwyczaj frytki. kotlet. surówkę i pizzę. Takie jest jednak

.za-

TOMASZ 2ElEtNY

gminy Dębica, pona uboczu głównych
tras turystycznych, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego,
sta rają sił zachęcać turystów
do wypoczynku u siebie.
Władza

łożonej

najduje się tu m.in.jedyna w
b. województwie tarnowskim trasa rowerowo. s ic·
dem parkó w krajobrazowych.lasy. potoki. dobre warunki klimatyczne, kąp i elisko. baza spon owa i noclegowa. a takie gospodarstwa agroturystyczne.
Trasa pf7.cznacwna jest db r0werzystów z dobrym prl)'gotowanicm kondycyjnym. Na pokonanie prawic 33 km potrleba co
nlljmnicj 4.5 godziny.
Rowerową wycieczkę po szla·
ku w okolicy Dębicy rozpoczyna
s ię w Latoszynie. Droga prowadzi

wzdłuż

potoku Ostra. Rowerzy- Stasiówkę. Stob ierną i Zawadę.
stów prowadzą zielone znaki. Po Szla.k przejec hany w odwrotnym
ok.2 kilometrach jazdy zaczynu kierunku zawiera du żo podjazsit;'- krótki. ostry zjazd po kamie- dów i wymaga lepszego przygonistej drodze. Po 5 k.ilometrach towania kondycyjnego.
Jeżeli rozpocwiemy wycit.'czke
ja1.dy na turystę czeka prl)'droż
w Latoszynie.1I nic jesteśmy pewna kapl iczka i za budowania .
Prą s przyjającej 'pogodzie. ze
ni swych sil. można trasę skróc i ć
skraju lasu na pierwszym planie zjeżd żając w Południku asfaltem
widać W i słokę . po drugiej stronie
w dól do Bmeicjowej . a dalej do
góra Liwocz. Pogórl.e Strzyżow Dt;bicy. Najwyższe wzniesienie
na trasie rowerowej znajduje ~ię w
skie. a nawe t Tatry . Po 23 km dojeżdża s ię do Stasiówki. Na 30
Globikowej-450 m. Srednia wy·
kilometrze zaczyna s ię zjazd do sokość. po jakiej przyjdzie jec hać
Zawady. Tu. przy pozostalościach rowel7.yście.to ok . 350 m.
majątku Raczyńskich. koriczy się
- Jest to jedna z atrakcji tury·
tr..tsa. Przy drodze nr 4 slOi pięk· stycznych w naszej gminie. którą
nic odrestaurowana ka rczma z prt.y80towa li śmy dla turystów i
XV III w. W zabytkowym parku mieszkaliców. Trasa rowerowa
dworskim można zwied zić basz- jest pomyś lana tak. aby byla atrak·
cyjna. cieka ..... n i prqjcmna - mótę dawnego palacu Raczyliskich.
wi Stanisiw Rokosz. wójt gmin y
Ładnie jest.
Dębica.
Trasa rowerowa biegnie z LaSpecjalną ofenę d la wszysttoszyna prze1, Podgf(xi1.ie. Grakich c hętn yc h na rajdy konne
bówkę. Polom ię. Braciejową . Poł udnik i G łobikową. BraciejoWIf. • prezentuje klub jeżdzicck i .. Mi l-

Dębi cy.
równ i eż naukę

ton" z

Klub prowadzi
jazdy konnej i
hipoterapię . W oddalonym 5 km
od Dęb i cy Koziowie nad brze·
giem Wi s łoki znajdują się 10·
hektarowe s taw y. W sezonie w
ośrodku przygotowane są kaja·
ki. rowery wodne. mnla gastro·
nom ia . Są również natryski i
parkingi.
Prly niebieskim szlaku nizin·
nym w Pu st yni z najduje się
4O·miejscowy hotel. Do dyspo·
zycji turystó w są dwuosobowe
pokoje i bar. Prowadzący hotel
LKS "POOkarpacie" ma również 7
pięciomiejscowych domków. Jest
również pole namiotowe i kr"g
taneczny. Natomiast w Pustkowie-Osiedlu znajduje s ię otwuny
basen kąpielowy z brodzikiem dla
dzieci.
Ponadto w gminie dziala ki lkana śc ie gospodarst w agroturystycwych, m.in. dom panstwa Li•• •
gezów w ·Stasiówce.'

schodkami

zapotrzebowanie turystycznych
lolądków. Wyszukane dania ofe·
ruje tu restauracja w .. Ciżemce" ,
zaS w "Trt.ydziestcc" lIIożna zjeść
dania z grilla. W tym roku w miekic otworzono także restaurację
wietnamską, trlldycjonaliści lub iący kuchn ię staropol ską poży

wili si1,: w "Zajcidzic Królowej
Jadwigi". Dobrt.c i tanio w Starym
Mieście można zjeść tak7.c w ..Ludowej"' i "Winnicy".
B olączkąjest brak du';.ego parkingu st rzcżonego. Tradycyjnie
turyści narlekają na małą liczbc
atrakcji kulturalnych. choć
wszystkie muzea w Sandomierzu
w okresie wakacji wyd łużaj ą eza~
otwarcia wystaw, zaś zabytków
nie brakuje. Gorzcjjest z koncertami, choć tych w scwnie również
nigdy na .. Starówce" nie brakuje .
Jedni turyści narzekają. że na Rynku jest za spokojnie. inni. że jest
za g loś no. Wszystko zależy od
wieku.
•

PO REGIONIE

Konno, pieszo i rowerem
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wejść krętym;
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ŚWIAT Z WYSOKA

WAKACJE W OBIEKTYWIE

Wędrowny ruszył
Zapowiadaliśmy :

wyzwazdobycia Korony Gór Polskich podejmuje najwędrow
nlejszy z dziennikarzy " Nowin" - Ryszard Wędrowny.
Tak tei si\t. stało : Wędrowny
ruszył! Na pi,rwszy og ień jakby Inaczej - poszła Tarnica, najwybza góra polskich
Bieszczadów.

Korona Gór Polskich

nłe

(lista oficjalna, wysokości
wrn n.p.m.)
1. Rysy

2. Babia Góra
3. Snieżka
4. Snieirik

5. Tarnica
6. Turbacz
7. P.adziejowa
8. Skrzyczne
9. MogieliCa

ak twierd zi Rys7.ard . do koń·
ca wakacji - akademickich!
- upora si ę z 28 szczytami.
- Niektóre nie są takie trudne.
Ale z wej śc iem na część z nic h
mogą być kłopoty. bo wiele zależy od pogody - mó wi dziennikarz .. Nowi n".
Jedno jest pewne - odznaka bę ·
dzie nasza!!!
O postępach w zdobywaniu Koron y będziemy infonnować Czytelników na bież'lco . Będ z iemy
też prowad z ić jed yni:! w swoim
rod zaju doku men tację - wszystkie zdobyte szczyty znajdziecie
na zdjęc iac h w gazecie.
Jutro. w weeke ndowy m wydaniu .. N'· - Tarnica. w prlyszlym
tygodniu - kolejne góry z Korony Gór.
RED.

J

2499
1712
t602
t425

Bieszczady

t 346

Gorce

t310
12152
Beskid Stąski
t257
Beskid Wyspi:1Ny t t 73
Góty1Zerskie
tl26
Beskid Sądecki

Góry Bialskie
· RLXIawiec
t2. Q1ica
Góry Orkkie
13. Wysoka
Pieniny
14. Wielka Sowa Góry Sowie
15.lackowa
Beskid Niski
Góry ZIOle
Góry Bystrzyckie

II t 2
t084

t050
10t5
997
9S9
977

RI.mtry ~ 945
Góry Kamieme 936
Beskid Mały
934

919
MalIowsld 9t2

· COe!miec
· Biskupia Kopa
· Kłodzka Góra
· Skopiec
· $!ęża

Góry Wałbrzyskie
Góry Opawskie
Góry BardzJUe
Góry Kaczawskie
Masyw Slęży

G. SwięIWzyskie

889
889
765

724
718
6t2

. Nadanie godności , czyli przekazanie odznak; oraz specjalnego
dyplomu odbywa się podczas uroczystych imprez klubowych .

Korona Polski
ZDOBYWCY Korony Gór Polskich, należy
na 28 najwyższych szczytów w Polsce. łdeę koordynuje
Klub działający przy miesięczniku ~ Poznaj swój kraj".
Zamiarem inicjatorów bylo .wyciągnięcie" ludzi z domów. Ate i
z. _.Tatr, pokazanie, że w Polsce są inne góry, równie piękne i
zasługujące na poznanie.
Zdobycie 28 szczytów nie jest sprawą prostą . Ci, którym to się
uda, otrzymują zaszczytny tytuł ZdObywcy Korony Gór Polskich.
Aby

Tatry
Beskid l )Wiedti
Kmonosze
Masyw Snieinika

zdobyć tytuł

wejść

•

Wejści a na szczyty można dokumenlować
przybijając pieczątkę na karcie pocztowej

w różny sposób:
w schronisku na

szczycie, robiąc zdjęcia, czy opisując trasę wejścia.
Góry można zdobywać pieszo, na nartach, na rowerze (te, któ'
re się da ). Latem i z i mą .

•

Deklaracje przynależności klubowej przyjmuje Redakcja ~Poznaj
sWÓj krat, ul. Zuga 12, 0 1-806 Warszawa, tel. (0-22) 639-73-46.

1'~"i;ri~t,1

Z tamtej strony Tatr
Ukazała się pożyteczna i
bardzo profes}onalna kslą!ka
"Tatry Słowackie". Zainteresuje miłośników gór; nlekonlecznłe alpinistów czy wspi·
naczy, ale turystów, którzy
lubią podziwiać górskie krajobrazy I przyrodę.

bszerny począ tek ks ią ż k i
zawiera praktyczne informacje dotyczące wszystkich turystó w górskich .
Infonnuje t a kże ogólnie o Tatrac h i ich c harakterystyczn ych
cechac h i o tym . jak naleiy s i ę
zachowywa(' w górach we wszeJ-

O

• Tatry S/owackfe"
Zabawa . Pascal. Praktyczny przewodnik z serii . Dookola Pofski'_

•

Zabi

Młyn

kich oko li czn ośc iac h _ A więc w
ra zie lawin . spotkań z dzi kimi
zwiert.ętami. gdy s ię zgubi szlak
turySlyczny. a lakżc poucz::a. jak
posługiwać s i~ l::ańcuchllmi, klamrami . drabinkami. a także czekanem i rakami.
Dopiero część II pncwodnika
wpro wadza nas w Podtatr,..c S ło
w::ac kie. a część lU w szlaki górskie.
S łowac ka czę.~ Tatr, zwlaszcza Podtatrla,jest chyba bardziej
interes ująca ni ż Tatry z naszej
strony_ Przede wszystk.im pelne
uroku są osad y i miasteczka z
tamtej strony g6r. Podtatrze S ło-

Wina francuskie i bułgar
skie, ryby wprost z okolicz·
nych stawów i taras, na którym popijając piwo moina
zarzucić wędkę , to atrakcje
,,:tabiego Młynu ".
a czy nn a od nied aw na
trzy poz iomowa knajpka
poloiona jest nad zalewem
w Zaklikowie , uc h odzącym za
jedną z najczystszych o kolicznyc h wód.
W j ad łos pi s i e proponuje wariacje na temat kuch ni z c ałego
ś w i ata . Są więc na l eśn iki po
meksy kań sku , ch iń s ku i bretonsku oraz naleś nik niespodzianka
dla bardzo grzecznyc h dziec i.
M ł yńskim specjalem są naleś niki z kus- kus, morelami z gaikam i lodów i sose m cy tr ynowym. Te wszystkie smakowitośc i można przepi ć bu te l ką wytrawnego Bordeaux lu b bardziej

T

WOli)

wac kie składa s ię z trlech kra in:
Orawa,Spisz i Liptów. Autor kreś l i historię tych krain od Xli wieku i szczegółowo opisuje historyczne m iejscowości tyc h ziem.
Same Tatry nie różnią s ię wie·
le od Talr Polskich. Z tym. że są
i większe. i wyzsze (naj wyiszy
szczyt Tatr, Gerlac h, lezy po s lowackiej stronic). Autor kreśli bardzo wiele szlaków turystycznych
wiooących na tat rzańskie S1..cZyty_
Opi suje sz lak i graniam i Tatr
Draws kich, gran ia mi Tatr Spiskich, graniami Tatr L:ipto wskic h
oraz graniami e ksterytorialnymi.
JANGRYGIEl
s woj s k ą bułg ars ką Soph ią .

Tak-

;;-c smakosze herbat nie za wiodą

s ię . W żab i m Mł ynie moi na do-

s I ać parzo ne w i mbryczkach
herbaty ja ś minow ą , starorosyj s ką. korzenną, a nawet owoc miłośc i . Żabi Mlyn zas koczy nas
o rygi nalnym i prostym wystro'
jem w nętr"La.
Na tyc h. którzy_ zechcie liby
zostać w Zaklikowie na dłu żej.
czeka hotel nad samym zalewem
oferujący 3-osobowe pokoje za
15 zl od łóżk a.
Na turystów czeka tam równi eż
wypożycza lni a sprLętu plywają

cego_ Za god z in ę na rowerk u
woonym tncba zapłacić 8 zł. Tań 
szy jest kajak. który kosztuje 6 1.1.
Dzieci mają do dys pozycji salon gier zręcz n ośc i owych. Poza
tym w każdy wtore k. czwartek i
sobotę na molo odbywa s ię dysko te ka. W stę p wolny.

"

.

,

,.,

.

Nagrody - aparaty fotograficzne
Trwa wakacyjny konkurs-za.
bawa dla amatorów I pasjonatów fotografii. Mamy dwie propozycje, obie z nagrodami.

nasza gazeta (dołączcie do zdję
cia krótki podpis--komentarz. imię
i nazwisko oraz nr telefon u)_ Na
kopercie dopi sek - Zapakuj ,.N"".

1. Foto-Lato

Nagrody!

Pnysyłajcie

fotki z zabawnymi
sytuacjami z wakacji. Najcickawsze
wydrukujemy (doł qczcie do zdjęcia
krótki podpis-komentarz., imię i nazwisko oraz nr telefonu )_ Na kopercie dopisek: Foto-Lato.

2. Zapakuj "Nowiny"
Wyjc;;.d7.ajqc na wakacje, weźc ie
z sobą .. N"". Wydrukujemy najciekawsze zdjęcia zrobione w niecodziennych sytuacjach i nietypowej
sccnefii. .na któryc h, znaj dzie , się

AulOrzy publi kowanych folek
honorarium i nagrod y
niespodzianki . Rozlosujemy też
aparaty fOlOgraficzne_ Na zdjęcia
czekamy do końca sierpnia. Nazwiska zwycięzców - 8 września .
Fotografie prze sy ł ajci e pod
adresem: ,.N"".35-016 Rzeszów. ul .
Kraszewskiego 2. Do konkursu
można zgłaszać zdjęcia nigdzie nie
publikowane. Prawa au torskie powinny należeć do osoby , która je
nadeś le"
,. ~.
.. .
OIny mają
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każdą kieszeń

Własnym

Ni ma jak Lwów
ni;lc h przedstawić tak wspa niale
miasto, jakim jest Lwów i wy-

JAN JAROSZ

Dl a niektórych będzi e to
sentymentalna do
krainy młodości. Innych pociąg n ie legenda mia sta ,
wspaniale zabytki I przepięk
ne położenie. Połączy Ich zawarte w Jednej z lwowskic h
pIosenek przesłanie : " Jeśli
szczęśliwym chcesz być, to
Jed ź do Lwowa".
podr óż

P

odróż do LWQwl\ możliwa
jest na wiele sposohów. Poc iągiem,

w polą czcni<lC h

bezposrednich z Przemyś l a lub z
Wroclawia (bilet 7.. Przc rn yś lll
koszluje 30 7.1 w jedną stronę).
Można ICŻ
poIączen

skorzyslOIc z licznych
autobusowych. maj:ł(..'ych

swój poczqtck w wielu miastach
na.~zego regionu (ś rednia cena biletu w jedną stron!; z PrlI!mysla
ok. 15 z lotych).

B:udl.iej

odważni mogą

poje-

chue do L wowa wlaso)'m samoc hodem . Tego jednuk nie polecamy ...
Najlepiej jest zabrać z sob'lnmerykańskie dolnry.
C ho ć w kUlIlOruch bez
mu możnu wymien ie po lskie
z lotówki . 10 jednak s przcdając
dolury możemy
li czyć n'a bardziej kOrLystne
przeliczn iki .

Jak
zw ie dza ć

miasto
s ięciu

zdu-

mieni ć n ajważniejsze c hoćb y

miejsca. z kt6rych zobaczen ia i
zwiedzenia nie można zrezygnowuć. Nie należy więc zapom n ieć
o dobrym przewodniku po tym
m i eśc i e. gdyż nie można l iczyć
jedynie na pomoc nuszych rodaków.
Godny polecenia jesl przewodnik wydany przez Ossolineum w
1992 r. , opalrzony w ilustracje i
wie rne opisy historii miasta i jego
zabytków.
Zachowaly się też liczne wydani:1 prlewodników przedwojennych. które znależć można w
samym Lwowie u handlarJ;y ulicznych np. pod kośc iolem Dominikanów lub na plncu I:..esi Ukrainki. niedaleko gmachu Teatru Wielkiego. Tu można kupi ć też inne
cennc dla kolekcjonerów staroci
rzeczy.
D la przewodników ważnym
uzupełnieniem będzie mapa Lwowa z akt ualny mi nazwnmi ulic.
które w burzliwych dziejach tego
miasta zmie nia ly s woje nazwy
w icłokrotnie.

Ry"ek I Stare Miasto
W starej c7.ęsci minsta, w samej tyl ko olwljcy Rynku. czekaj ą nas wspaniałe atrakcje . Na
jego środku wznosi się ws pa nialy iJ.tusz. Początkowo gotycki. zbudowany wedlug projektu Hanusza BIechera. pod
który kamie'; węgie ln y poIoży l
w 1491 t.Jan Olbracht . Gdy w
1825 r. ru nę la wieża. zbudowano obccny ratusz według
projektu nadesłanego z WiedniA autorstwa Józefa Markl a i
Franciszka T reschnera. Jeszcze przed wojną sale posiedzeń rady miejskiej zdob ił y
w s paniałe obrazy. w tym autorstwa Styki .. Polonia".
Na Rynku . po czterech
rogach ratusza. s toją cZlestudn ie z początk u XIV
z rzei bionymi z

Otaczające

Grobowiec Szajnochów na I:.yczako wie

ratusz s tare kamienice zac howaly jeszcze wicIe
s zczególów
anystycznych z dawnych wieków - renesansowych.
baroko -

wych i rok.okowych. Zaczynając
od rogu ulicy Dom ini ka risk iej.
ozdobiona ddfinam i kamien ictl
Bardi ce 1tic h .~dzie w 1627 r. WIos i za l oży l i pierwszą wc Lwowie
poczt!,:. Dalej kumienica "czarna"
zWllnillcż domem Anczowskich.
zb ud owana w 1577 w slylu pol _
s kiego renesans u,
Tu ż obok najcenn iejsza i najwspanialsza kam ienica królewska . 'lwami tcż kamieni cą Sobies kich . gdyż w 1640 r. od KonstallIego Komi:lkta odkup i! ją lakub Sobieski. ojc iec króla J nna
III . który czę-sto i c hęt nie w nicj
prJ;cbywal.
Od Rynk.u tylko kilka kroków
d:'.ieli nas od zwiedzenia kolejnej
ws paniałej budowli mocno zw i ą
za nej z hi storią Po lski . To bazylika an::hik:ltedralna Wniebowzięcia
NMP, której budoWI; zainicjował
w 1370 r. Ka7.imierz Wie lki .
T ui obok kaplica Boimów zbudowana w 1609 r .. pcrclka p6ż
norenesansowu. zachwycająca
sztuk q kamie n iars ką .
Samo zwiedzanie ty lko tej czę
śc i miast:l. kllledry zajmie co najmniej jeden dzień. u jeszcze pozOMają tak urocze miejsca jak 'laulek ormi:lński. ze wspnnialq klltedrą, gdzie bez wys iłk u moina
k~cić plenery do filmów historycznych z d owo ln ie wybranej
epoki. Samych tylko kościol ów i
klasztorów . wartych odwiedzenia .
jest we Lwowie prl.esz ło 30.
Dodając do lego wspaniałą, górującą nad miastem, a rchikatedralną cerkie w św. Ju r.... poznając Iylko te miejsc a zyskamy
wspanialy przegląd najcenn iejszych zabytków sztuki i architektury sakralnej wszystki ch wyznań
i obrl.ądkÓw.
Łyczaków

To miejsce bliskie sercu każ
dego Polaka . Obok CmcntarzaOrląt, wnlcajlJ(."tgo do dawnej. pt7.cdwojennej św ietności. znajdziemy
tu groby najwspanilllszych Polaków i obywllteli tego miasta . Pochowani tu są m.in . Artur Grottge r, Karol Szajnocha. Walery Loz ir'lski, Maria Kono pnicka. s lawiony prlcZ Mickiewicza pik Drdon .
W g l ębi cmentarza. na wzgórzu położone są groby uczestników powstar'l narodowych z lat
1831 i 1863. m.in . Broni slawa
Szwareego. cdonka RUjdu Narodowego. Obok tych miejsc nic nuleży minąt Wysokiego Zamku,
s k ąd rozciąga sic;. wspaniała panorama miasta, czy ulicy Kopernika. ws paniale w ostat nich latIIch
odremontowanej.

samochodem
Wj eżdżając na Ukrainę wła
snym samochodem, obok
podstawowych obowiązków
takich jak ubezpieczenie sa·
mochodu (zielona karta) itp..
trzeba liczyć się z dodatkowymi opIatami takimi jak
ubezpieczenie. zalei:ne od
czasu pobytu oraz tzw. ekologia. naliczany zaraz na granicy w wysokości 12 hrywien
(1 hrywna to okolo 0 ,90 zl)
_od samochodu (kolejna opła
la przy wyjei:dzie).
Po pokonaniu tych Irudności czeka nas podróż nie
najlepszymi jeszcze drogam i, gdzie uważać Irzeba na
dość frywolnie jeżdżących
kierowców.
W samym Lwowie podróżo
wanie samochodem nie należy do na~atwiejszych czynności. Zniszczony bruk. pamiętający czasy Franciszka
Józefa, torowiska tramwajowe wystające po kilkanaście
centymetrów nad drogę są
wyzwaniem nie tylko dla kie·
rowcy, ale też samochodu.
Jadąc drogim autem liczyć
się też trzeba z koniecznością znalezienia dobrze
strzeżonego parkingu lub też
z dużym ryzykiem powrotu
do domu na nogach.

Po europejsku
Jesli już zdecydowa li śmy s ię nil
nocleg we Lwowie. do wyboru
mamy 15 hoteli. Ceny obowiązu
ją ce cud zozie mców. porównywalne Slj z europejskimi. Niestety.
standard uslug daleko odbiega od
wysokości cen.
Z drugiej strony. nie możn a też
już zacytować dr. Mieczys lawa
Orłowicza. który w wydanym w
1920 r. przewodnik.u po Lwowie,
przestrzegał : "Unikać brudnych i
za pluskwionych hotelików ży
dows kich na Zółkiewskiem i Gr6deck.iem". Choć i takie niespodzianki mogą się trafić ...
Podobnie jest z restau racjami.
gdzie można zjeść dość tanio i
s macznie. c hoć miłoś ni cy tzw.
zd rowej diety i unikania cholesterolu , będą mieli spore trudności.
Ceny porównywalne do polskich .

I

dalszy ze Slr, 15.

7..aC7..ęło padnć.lalo

przez trzy dn i.
wszystko. nawet sztormiaki. Przez uszczelk!,: w bulaju
(okienko w kubin ie) kapała woda
i mu s ieliśmy podsl!lwia ć mi s kę
na noc . Próby zaklejen ia dziurki
gum:1 do żuc i a byly ma ł o udane .
Codziennie rano spoglądali ś my
w niebo, które zas nute bylo deszczowymi nimbostratusami. Nie
zapr.testalcm jednak porannego
plywania. Chłopcy ograniczali
się do regularnego mycia zębów .
Wid ząc nas żeglujtlcych w deszczu_ pies kręcił pyskiem i chowal się do spiwora .
Dzieci tez potrafiły drzeruai: caIy dzień. Ja w tym czasie cumowalem i odbijałem, st aw iałcm i

Trochę

grozy

PrLCmokło

Menu by lo raczej mało uroz·
IUnicone. Opukowa nie m:lkaronu królewskiego. zał,l Olown ć
dwie litry wody z Soliny lekko
o s o lo nej, do tego kon se r wa
mię s n a pomies7.ana z sosem do
spaghetti. Smakowa lo rewelacyjnie. Przez c1.tery dni . W pią ·
tym r07.1egły s i ę lekkie glosy
protestu , które mogly nawet dop rowadzić do b u ntu nil pokła
dzie. Zm i eni łem więc recepture - makaron z dwiema kon serwami. jaj kiem i żółtym serem pokrojonym w kOStkę . Na
diecie makaronowej wytrzyma l i ś my do końca .
Pogoda nam nie sprzyjała. Gdy

śc iągalem żag le.

Il yl moment. że s kóra śc i erpła
nam nil plecach . C h ro n iąc si ~
prJ;oo deszczem. prl.)'biliśmy naprlcclw Wyspy Skulistej . Pudal
lak gęsty deszcz. i.c nic mialem
ochoty na pn.ecumowanic łódki
do z nac znie przyjemniejszego
br/.cgu kilka metfÓw w Icwo. Rano zobaczylcnl, że w tym miejscu
upadło podm oknięte dr ze wo .
Gdyby trafiło w jacht ...
Po raz pierwszy spotkałem się
1. intef\.\·encjq patrolu WOPR. ktOry podCllIS buny podpłynął do
jachtu i kazał ~hować się prLy
brzeg u . Rzecz ywiście. w ' ym
momencie potężne bły skawice
sza tkowały niebo w okolicach

Glówna promenada Lwowa wzd!uż ulicy Swobody z widokiem na
gmach Teatru Wielkiego

Ki łkudniowy

pobyt w tej niemilionowej metropolii.jaką jest obecny Lwów
rozbudzi tylko nasze ape tyty.
Do zwiedzenie P07.0stająjesz
cze wspaniale galerie_ mU7.ca
z niezliczonymi pamiątkllmi
kultury polskiej. Szkoda tylko.
że w naszym regionie brak
o fert biur turystycznych. które proponowałyby zwiedzanie
tego przepięknego miasta i
najczęściej trzeba to robi ć nil
spc ł na

własną ~kę ,

Solińska włóczęga
CIąg

Podwale. Widok na arsenal kroIewski i wieżfI cerkwi Uspeńskiej

Wcrlasu. Woda ciemnia/a i w lkla
na przemian . B y ło grożni e.
Zeg lowanie nie jest niebezp;c\""Zne. gdy wodę trak.1uje się poważnie. Gdy wieje 5-6 w skali
Beauforta. trlcba uciekać zjcziora . Potcm może być zbYI pOtno.
Czy włóc.zęga po bezl udnych
zmokach jest bezpieczna? Chyba
jcdnak bezpieczniejsu ni ż 0bozowanie na polach namiOłowych
w towarzystwie pijanych dre.sillr2:y
z kijami bejsbolowymi: ałbo spacer po deptaku soli r'l s kim i zaczepki podchmielonych lub naćpanych wyrostków. ChOC w n0cy. gdy spałem przy Ołwartej kubinie. zawsze obok śpiwora leża
ły latarka i siekiera. Licho nie śpi ...
JERZY LENIART

Targowisko rótności przy ulicy I:.esi Ukrainki. gdzie obok pełnego
umundurowania Atmii Czerwonej można znafeit i kup#t wspaniale
pamiątki po dawnym Lwowie. w tym polskie ksilliki.
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ZBIERAJ
'IECZ~T/(I
Szczegółowe

Spaghetti po

informacje

dostępne

w

sklepach!

bolońsku

• 60g • danie w 5 minut

Fortuna napói egzotyczny
• 11

Lift iablkowy
·11

Darling suchy
• kura· 3kg

Darling suchy
•

wołowina·

3kg

•

•

•

•

••

•

••

•

•
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•

•

••

••

•

••

•
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Max - Stalowa Wola, ul.Jana Pawła II 44 Max - Tarnobrzeg, ul.Kazimierz Wlk.4 Max - Ja sło, ul.Kazimierza Wlk. 14
Max - Rzeszów, ul.Przemysłowa 9b Max - Rzeszów, ul.Hetmańska 14 Max - Krosno, ul.Lewakowskiego 5
Max - Mielec, ul.Pisarka/Kocjana Centrum - Jasło, ul. Baczyńskiego 20 Centrum - Rzeszów, ul.Obr.Poczty Gd. 3
Centrum - Krosno, uJ.Powstańców ŚI.2 Cenłnlm - Krosno, ul.Czajkowskiego 98 Centrum - Krosno, ul. Krakowska 187
Centnlm - Jarosław, OŚ. Kombatantów 20 Centrum - Sanok, ul.Traugutta 78/1 Centrum - Przemyśl, ul.Focha 2
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NOWINY
og ł o s zenia
FORD Transit, 1991. (D- I 7) 226-52-07.
• 1997, zamlana_ (0-14)
602-782-813.

.,-

HVUNDAI Sonata (1998). Tel (0-17) 22535-37.

LANOS SE (1996), stan idealny. (0-17)
745-54-70.

II I!I .AUTOSZVBY' + szyberdachy. (().17)
863-63-44. Sprzedaż· mon\aŹ. Rzeszów,
Skubisza 3 (Barsoówltaj.

-"

DESKI - jodłowe, sosnowe, suche ·lanio.
Tel. (0-18) 652·33·66.

SEAT Ibiza, 1.4, 46,000 km (1996), 3drzwiowy. Tel. 0-603·120-926.

FORTEPIAN, mechanika angielska, po
renowaCji_ 0-606-113-224.

SKODA Fam- części. 0-604-230-723.

GARA2:E b1aszaki 1.250 zl. Tfllnsport,
montaż , (0-41) 263-27-42. 0-90-314-865.

ŁADA

Samara, 1.5 (1990). Tel. (0-17)
671-35-63.

..'17lIII5

.''''(11
SKODA Octavia 16 GUC (1999), srebmy
metalik. salon, gwarancja - sprzedam. (O16) 670-48-96, 0-604-177-126.

-.-

SPYCHACZ gąsienicowy OT. (0"3) 469·
18-36.

.,~

-

.-

ut !t .,AUTOSZYBY" (().17) 863-68·70 .
sprzedai· montaż - klejenie· pnyt:iemnialliB. Prolesjonalny serwis, .HANESCO·

M.4.ZDA 626. 2.0, 16V, (0-16) 678-31-73,
678-69-77,

STAR 200 izoterma, przyczepa izolerma,
1989. (()-.13j 463-29-91.

Rzeszów, Warszawska 44.

MERCEDES 115, 4.000 zt. 221-96-34,

STAR 3W Leyłand , po remoo::ie. Te\. (O13) 4J5-{)9-61.

! IAUTO SZYBY - sprzedaż, montai. lu'
belska 22. Rzeszów. 863-43-87.

MERCEDES 123, 2.4 D, 1980. Tel. 851·
.32·30.

(0-17) 853-4g.(}4 . haki holowniCze, tłu
miki, części do przyczep, Niewiad6w,
Knott. Alko,

MERCEOES JOOd,I987.D-óOI-818-455.

",,,_,

.'~

126 P (1990). 871--62-39.

""'inot

MERCEDES E290, TOI elegant 1997. O601-887-279.
MZ 250. (0-17) 224-33-30_

.,.,..

126P, 1989, lanio, 225-47-48,

....

AUDI A6 2.0, 1995, zamiana, 0-606-160-

AVTOALARMY· radioodtwarzacze. War-

szawska 44C, 863-43-62.
~

.

AUTO ELEKTRONIKA. magnostyka. kli·

matyzacje BMW, auta z USA, Przytly-

szówka 911, (0-17) 863·71-93.

-

AUTOGAZ • 863·33-52,

AUTOHOLOWANI E Q·9{).251-361

.-

NISSAN UNan2.5 D, 1992,9 osób lub 1
t . tanio. (0-13) 464-11-21 .
OKAZJA! Opel Kaden (1983) + gaz. SI<oda 1~ (1983). Tel. (0-17) 851·03·50.

"'ł7~

.,ctnllVl'

BMW · 525, 2.5 TOS (1995) . 851-70-

42.

BMW 320. 1965,6.200 zl. 0·604-542·
223.

C·l lD, C-32B, C-360, C·3603P, 1-25,

TAN!O! Cnąuecenlo 700 - isIopad 1995,
przyczepa - plandeka - 6 too. Tel. (QJ'17)
863-63·84.

-

UAZ. 1980 r. Słan dobry. Cena - 2.600,00
zl. Tel. 0-802·5n·458.
VECTRA (1997) - 0-602-666-171 .
.,~

VOLKSWAGEN Gol! II, aulomat (1964).
Tel. (0-17) 865-40-22, 863-29-12 .

vw Corrado 1.8 (1992), bogale wyposa.
żenie.

0-605-254-066, 871-12-94.

VW Polo. 1.6, 5- drzwiowy (1998). (0-17)

12.

2n-32-5I , po 17.00.
OPEL Astra II, combi, 1.6, 16V (1999),
wersja 100, peItIe wyposażenie. (0-16)
678-03--50.

-

OPEL Astra, 1.7 O (1994). (0-17) 28374-33.
OPEL Kadel1 1.3, insI. gazowa, żółty,
ospojlerowany, alufelgi, cena 5,5tys. 851·
03-50. po 15.00,
OPEL Kadett, 1.3 (1990) - tanio, pilnie!
745-73-16.

OPEL Vectra. 1.8 - 16V (1999), I wtaści
ciel, p-zebieg 35.000, peh! wyposa.i:enie,
ABS, aJulelgi, kffmatyzacja. 2 poduszki,
zielony me1a!ik. Tel. (0- 17) 229·14-62: O-

.

AUTO-MOTO
KUPNO
II!!! (0-15) 846-39,91, 0-602-787-506·
samochody powypadkowe.
(0-17) 583--72-33, 0-604·614-663, uszlwdlone, powypadkowe - sklljl- sprzedaż
gotówka.

317W, (0-13) 431-16-

87.

OPEL Vectra, 1992,1,81. 871 ·39·11 .

KUPIĘ samochód malol~rażowy, 2· let·
nI. od I wlaśclciela. 0-603-133-686,

PEUGEOT 205, GTI, 1990, alulelgi, szy'
berdach. radio CO, pilrlie. (()-.16) 671·05-

SAMOCHOOV powypadkowe. (D-15) 84641·75, 0-601-916-717.

81 .

Z7.

603-365-532.

,~

-.,-

(D-17) 871-00-80, wieczorem.

POLONEZ (1987), gaz. 0-602-428-655.

C-360 - 3p, gruz belOI'IO'o\-Y. (0-17) 871·go.
02. wieczorem.
CI ĄGNIKI

.zetor" 5245 ctwunapędoWy .
,Ursus' 3512 (idealne), radziecki T-25 A2
• tanio. (0-17) 243-66-19.
CINQUECENTO. 0-601-954-854.

..

,'~

CITROEN Xantia U , 1994.0-603-937·

839.
.,~

FIAT 125p· 221·94-89.

POLONEZ (1994), gaz. (0-17) 863-51·

39.
POLONEZ (1995) -gaz. (0-17) 7<!5-61{)7.
POLONEZ · 851·46·54.
POLONEZ Atu ~us . rok prod. 1997. (O17)871-00-70.
. ,~

POLONEZ, 1985, C9I18 650, wkniaślub·
na, 10ZJl1. 38. 0-602·214-115.

.-

RENAULT 18, 1983. tanio, + części +
l<aroseria, Autosan na jednej osi - nadaje się na budowę lub na działkę . (()-.17)

FORD Escort I.4J 1989. 225-12-25.

229-52-44.

FORD Fiesta, diesel (1997); 0-602-186-

RENAULT 19 Chamade, 1.4 (1991 ), stan
bdb.0-601-519-670.

,-

on.

.

FORD Probe 2,0, 1997, zamiana. 0-602119-652,

RENAULT 11 elektronie, bogale wyposaienie, 221-45·61 .
.. 'l1li'1

,~

AUTO NA GAZ

Ii(wypoly""lnla samochodów
35-002. RHazów, SObłesk ktgo 16
1. 1, (0-11) 852. 17 12.. 181J18l1' 852 20 50
GSM 605 738 287
.... _

OGRODZENIA BETONOWE
PQU!CA

producent BROSPOL s,c.
Zakład Dębr10 302, k. Leżaiska

Tel,

(ą- 16)

642·10-68: 0-601-591-575
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KUPNO
"ATOL ~ • kaidą

."

www , ~auto.._ pI

ilość

szłrw, ul. Podt(arpac:ka

.

ca PKS.

~

852-88-05, .lIMOWIr - Nierucoomości.
Zgłoś telefonicznie wynajem/sprzedaz.
.,~

-

853-3 2-70 .AS·, mieszkania - kwatery
sludeoclUe.

KOMBAJNV zbożowe. ziemniaczarle. buraczane, prasy, części zarrienne. ,.AGROMASl", Oomaradz. (0-13) 434-71·64.

853-35-56. ARBA. ZgIoS mieszkanie dla
studenlów.

KOM ORĘ chłodniczą.

854-58·86· G1ERGIEL· specjallzacja!okale.

.,-

0-606-m-324.

LINIA do produkcji napojów. Tel. (0-17)
853--98-48.

• 'li1l11

MASZVNA do lodów. (0-17) 242-15-46.
NAMtOTY z Niemiec, tanio, 0-605-369155.
""'VOl6-

OKAZJA ! Pizzeria · wyprzedaż , zmy·
warlc.a itd. Tel. Q-608·246-406.

,,"'8"'"

OKAZJA! Niemiedtie, uiyWane wyposa·
żenie do sklepów spoiyffl:zych i super·
mar1<etów. (0·12) 285· 15-11. pon.- pl.
8.00·16.00.
PIANINO. 0-606-113-224.

.-

z podcif1akami. (0-13)

Plm drogowe, belki i slupy stalowe,
sMlik ~ • czwórka. (D-15) 832·26-94.
PODŁOG I dębowe·

0-606-575-248.

""1M6

....

PRlYCZEPA campingowa. 0-606-160-

.,~

ROŻNA gazowe do drobiu z komplelem
dokumentów, pnyclepy gaslronomicz·
!'lO- handlowe poleca producent. Ratyl
Zadzwoń po otertę cenową , tel. (O-52)
374-88-66, 0-801-634-898.

(O-

'."II7fi8/
•• m

854-58-86 • GIERGIEL· mieszkama do
wynajęcia sliJdefllom.
..m
~ARKA ~ - 852-26-41 : mieszkaM, lokale,
domy - sprzedaż, wynajem.

maku\atllfY. Rze15.a', tel. 852·36-

.,-

SPRZEDAŻ

00 wydzieriawienia pawilon handlowy centrum Rzeszowa. 857-41-51 , po 20.00.

""'l'VII

'I;[RTUS, 8~2 _ 26-lJ

• KR'\.\ "1. 852--17-111
• KwASsIAK. IH-łiO-Il8
•
1Ii'f)SNO.' \WA, (l).tll ~ l~.2t-1 9
I-'BZEICl'Sa.. • r R\·l.\lAT.(O-tM67i-(J74i\1

SPRZE OAŻ i wynajem mieszkań w
cef'lllUm JarosłalYia (ulga budowła1Ia).
(0-16) 621-32-79.

.,-

WYNAJ MĘ loiIal, 50 m kw .. Łańcut Rynek ,ELEGANT' na 9ablnet. kancelarię.
biuro ractlunkowe, tel. (0-17) 225-29-17,
224-74-50.

LOKALE
50 m kW .. trzypokojowe - Rzeszów, Pu·
łaskiego.0-608-414-862.

.,116
853-69--13 - GIERGIEL: mieszkania od
46.000.

....

00 wytIiIjęcia alrakcyjny lokal - cer11rum
Rzeszowa, na biuro. gabinet, kancelarię ;
120 m (I. II piętro) . Telelon, monitoring,
sieć komputerowa, paOOrrg, miejsce na reklamę. Tel. (0-17) 852-20-57.

.'-

DO wynajęda klka! na sklep. bitKO, przedstawicletstwo firmy, 123 m kw., centrum,
parking, 0-502-322-882.

ŁAŃC UT , mieszkania 68 (85.000), 40

(66.000),22 (42.000) sprzeda .Centrum' ,
lei. (0-17) 225-59·41.
MIESZKANIE - 62 m kw., 9arai - ul.
Lwowska 13: 853-54-87.
MIESZKANIE 50 m kw.•

Jarosław,

os. Armil Krajowej. (0-16) 627-19-27,
00 wynajęcia f'liezaletny poIcój, dla 2 - 3
osób, 873·05·34.
magazyn z rampą·
474 m oraz gara!:. Tel. (0-17) 854-9031 , od 7.00·15.00.
wynajęcia :

,.,.

....

po 20.00.

-

MIESZKANIE 54 m - Brzozów (cenll\Jm.
parter)_(0-13) 463-44-37, 434-18-12.

SPRZEDAM cegłę z rozbióOO. Tel. (o-I6)
678-62-96 lub 671-78-09.

wynajmą

garsonierę.

SPRZEDAM dtwig platlormowy do pod-

KAWALERKA (p!aIna. za rok). D-605-266-

MIESZXANIE, 56, z kredytem. 852-4781 •• KRAMM".

noszenia \\Ózka JJwaidzldego, tel. 225-23Ol .

222.

-

DWIE studentki Polited'milri
(()-.15) 832-39-18.

OMEGA: mieszkanie, 40 m - parlef , cen-

SPRZEDAM slrugalic.o-wyrówniar1<ę trójoperacyjną. Buszla, Łańcut. Kraszewskiego 49_

lnJm - Żeromskiego, możliwie cidle, uslu--

""'~15eO

gi, biuro, 75.000_ 852-55-50.
"MATBUD" Rzeszów· posiada lokale
uży1kowe do wynajęcia; ul. Fredry, Śnia
deckich , Tel, 853-35-47.
..,C013

.,f1lIl7

STEMPlE budowlane. ~oIki - 854-44-<J6.
SZAFA chlodnicza - 225-23-46.

""'rs>'"

~MA TBUD"

RzeszÓW - posiada sklep budowlany - drewno, chemia: do wynaję
da. Teł. 853-35-47.
wynajęcia.

cia. 854·94-07.

BOAZERIA 9 zIIm kw., kan1ówi\i podbidÓwka. (0·15) 871 ·35·81.

TRAK wielopilowy Tel. (0·16) 652-3366.

BUKSZPAN - sadzonki. (0-54) 232·35-06.

URZ-,!DZENIA balU - lodziarni. (0-17)
853-99-71.

CEGIELNIA Rakszawa - oteruje cegtę
pełną, dziurawkę. 226·17-40, 0·90-378350.

II

·fjIlOKE Il ,lłSl--l1-67

LEŻAJS K· lokal handlowy, 130m, po remoncie- pilnie sprzeda .Cenlrum', teL (D17) 225·59-41.

TOKARKA rewolwerowa Tel. 0-601-337945.

CEGIELNIA Nienadówka olerule cegtę
pełną, dZiuraWkę . pierwsza I druga klasa,
lranspor1. (0-17) 772-97·69, 772·52·62.

• A.,UU:NDA . ..,r. 852·211-76
• AIIKA. ~S2·26--41

00 wynajęcia 50·100 m kw., przy E-4.
(D- 17) 225-35-37.

karzyki. bilardy. Naj1aniej. 0-601-227-222.

CEGIELNIA .Łańcuf, cegła dziurawka,
modularna. pustalr.i, tel. 225-24-67.

I

· n:IlM,\. ~2-SB-16

853-83-74.

PANI szuka rAlnie poIcoju umeblowanego.
662·84·80.

darty, pH-

·I'ItAWr.l.SK t , 8~2·1.-28
· S [Z,A,\ł .85 . 2(). J8oI

• ustugowe. 0-606·925-519.

TARCICA, kant6Wka (konselWacja). (O17) 856-08·91 , 0-602-316-949.

zręcznościowe.

I

·m ł WA. &S2-»-l-I

GARSONIERĘ - sprzeda ~ .DOM":

MIESZKANIE do
1<Hl9.

AGREGAT prądoIwćo'czy ,.Andoria', prze(55 kW). Tel. {O-I S) 648-87-55
(\5.00-18.00).
I

I

l ?

00 'N)'najęcia 2 pomieszczenia biurowo

SZAFY chlodnicze.lady, regaty. wagi, (D17) 851-73-22.

wożny

I

MIESZKANIE na wtasnośt w cenie wynajmu· miesięczna rata już od 550 zł. (O22) 864-57·90, 0-605-673-011 .

SPRZEOAM suche brusy. 851·03·54.

KONTRABAS sIary (także do remootu).
(0-16) 612·53-08.

I

SPRZEDAŻ

BROKER. 852-47-67. Wynajem (lanie
mieszkania).

00

SOLARIA najtanief. 0-60J.227·222, ()-.

...
.-...
""""'.

•

BIURA w centrum, 0-605-266-222.

""$n-II

30.

AUTOMATY

FIAT 126p, 1993. ŻurawIca 659, (0-16)
671-31·25,

850-63-90, Giergie!: tanie mieszkania dla
Sludent6w. Grunwaklzka 40, obok dwor-

6p1-227-224 .

PEUGEOT 309 - 1992. {0-17) 229-17-Q6.

i

..,00z1

.,~

17) 854-94·07.

MF-255, MTZ z przedoi'n napędem, kombajn 8izOfl, ziemn, ,.Anna', Orkan beczkowóz, dmuchawy, kosiarld, prasy zbierające, pfZYClepy, I02rzu\11~I, siewniki,
kopaczki elewa\oro'Ne, C)1c1op. prZyCZepy
zbierające. Sprzedaż ratalna bez porę'
czy<:ieli. Kamiooka 323, (0-17) 221-61·

(0-17) 862·65-16 .ARKADA'. 00 wynaję
cia tanio mieszkanie - Boguchwala. Samodzielny lokal mieszkalny: Rzeszów •
C9f\trum. na wszelkie uslugl.

KAS V fiskalne . 0-602·386-793.

SIODŁA, oglowia, kaI1lary, wędzidła.

CINQUECENTO. 857-25-68.
KUPIĘ. Kiper Jelc.z

.,-

PllA lonnatowa
430-63-97.

OPEL Astra · combI, 1997. (0-17) 852-17·

oc","

AUTOKREDYT - (0-17) 852-47-48.

.-

Transport. 772·90-04.

lbila 1.4, kalalizator. 1996, slan
idealny" 38 tys. km. 0-602-707-148.

SEĄT

HONDA Civic 1.4 IS - 1999, sprzedam,
0-604--980-060, (0·17) 225-60·
05.

SPRZEDAŻ

CEGIELNIA Trzebusl<a posiada w sprzedaży ekologiczną cegłę pełną, dzitJrawkę.

0-

zamienię.

AUTO-MOTO

RESORV • sprzedaż, wymiana: 0-604.
232-780.

czwartek 10 sier nia 2000 r.

reklamy

WIELOPllA WP - 155 - 1995 r. + ostrzał
ka. Cena 21.000 zł + VAT, Te!. (D-'4)
670-86-67 •

LOKALE

.,-

(0-17) 852-08·85 .LOKUM", wynalem •
mieszkania, lokale, kwatery studerrtie.

.,~

H~RMANN
Bramy . Dr LW I ·
...

Nap ęd y

R Z I!JXO W

. . . Ul_ O IC UI-ICICII!'G O , .

/"
oOPS T IiL 10-1 71

86.1 ss_.o

(0-17) 227-

OMEGA: mieszkania, 52 - Krośnieńska,
53, 68 . PodwisIocze, 74 - Bohaterów (I
piętro. czteropolcojowe), 58 - ZbySlew·
skiego (92.000). 64 -~. 85
- Starzyflskiego. 852·55-54. 853-57-84.

-

OMEGA: ruleszkan!.a, 24 . Podwislocze,
40 - Żeromsl<iego. Bohaterów, 46 • Pił·
sudskiego, 50 - NiepOOIegbśd. 852-55-54,
853·57·84.
PKM sprzeda 43 m, Piastów. 0-502-141742.863-27-14.

PAWILONIK, wolno stojący - do wynaJę

POSZUKUJĘ

-

poIIoju z kuchnią od zaraz

wRopczycach, Sędziszowie, Rzeszowie .
Tel. (0-11) 854-38-88.
",,~1Or)7

~PRAWELSK I " • szero/ca olerta miesz'
kaniowa, realne ceny. 852-18-28; Piłslld
skiego 31.

TRZVPOKOJOWE - 46 m kW.
225-41·85_

RlESZOW, Grottgera 26 . do wynajęcia
garsoniefa, pow. 20 m, mieszkanie. 853·
41-41 ,

LOKALE
KUPNO

..,lV"..

RZESZOW, GrolIgera 26· do wynajęcia
lokal ""mieszI<anie, 3 pokoje, pow. 55 m.
853-41·41.
SĘDZlSlOW M'P. - mieszkanie do wynajęcia.

Tej. (0-17) 853-54-69.

OKNA
••

W e IIa

PCV
i!
DREWNO !

•

1Wm611<ttl.otlLłlcklep13

leI. (0· 17) 86-30·661

AGREGATY TYNKARSKIE
~
TechNid ~z: .. :~ ?;o;,c;;.:r :.
sprzedaz • serwis

Łańcut,

--

852-33-94 - ,MARKA'. Poszukujemy d0-

mów. mieszkań.
KU PIĘ

maje mieszkanie: 853·55-10.

• 8ram, garazowe
'
'.
• 8ramy przemysłowe . ,PLUS.
, Rolety lewnę trzne
.. ,
,

Dkna PCV
• Zaluzle

Rl" ~Z O'"

ul Klooowa 24
lell r ~~ 662 64 8'

reklamy

ogło s zenia

NIERUCHOMOŚCI
8S3-3 ~S6

..ARBA",
wynajeml sprzedaż.

Zgloś

telelonlCZl1ie

SZEREGOWK'Ę z garażem w Jarosła\\o;u sprzedam (lilga budowlana).
(0-16) 621·32-79.

DOCIEPLENIA. RzeszóW, 852-23-14.

AD DRĄGOWSKI - !X)SZlJkuje: działek,

DO wynajęaa budyne!\

123 m- Jarosław.

(0·16) 62143-61 ,

WIELICZKA - SjlfZedam dom 220 m kw ..
dzlaI<a 38 a J*Js dzla~ 18 a, 340.000 zł.
(0·1 2) 268-13-81 ( bez pośredników).

NIERUCHOMOŚCI

.•"",.!I

DOMOFONY · 853-33-20.

~KRAMM~

daŻY.

- prZyjmujemy domy do sprze·
852-47-81 ,

RZESZOW - domek do wynajęcia. Tal.
85HII -22..

AGAJ. nieruchomoSci. 852·11 -33.

-~

KUPIĘ działkę budowlaną

pod dzialalność usługową. Te l. 863·27·13 (7. 00 •
15.00), 857-74-63 (po J6.00).
KUPIĘ dzlalkę lO - 20 a. Rzeszów lub
okolice. (().I 7) 852·17-12.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ

USt,UGI

ATRAKCYJNIE wy\Iończooy segmenl Milocińska .•TERRA' . 853-28-12.
ATRAKCYJNY dom - osiedle ZImowit.
0-601-5Q2-148.

FOTOGRAFOWANIE · 865-76-57.

.,-

!t1 Kominki, wklady kominkowe: wykonawstwo. sprzedaż. Bramy na pilota. Tel,
(O-t7) 221-93·91 . 0-604-666-0S7.

-

! - 863-16-53. Naprawa telewizorów.

(0-17) 853-38-63 • praId, ~ miksefy.

"i

.,-

SIATKI przeciw owadom, produkcja ·
monlaz. ...KlMI", (0-17) 853-04-42.
SPRZĄTANIE ·

853-70-48.

TAPETOWANIE natryskowe. mabwanie,
854-34-94. wieczOfeO'l, ()..6()3-79H80.

INSTALACJE san"ilafroo.grzewcze. ((). T7)
227-25-08.
KOMINY - zabezpieczanie: 863·67-24.

JCB - 0-604.

1()6..966.

TAPETY natryskowe, montaż. ptyI gipsowych, szpachlowanie, maloWanie: 85555-32, o-602..a75-828.

Tel, (0-17)

229-94·49. 0-608-479-162.
KOPARKOSPYCHARKA, 0·602-102-

666.

TRANSPORT ·0.sCJ6..947·251 .

TRANSPOfłT " laniol Q..602·120-328.

lRANSPORT, 0-602·102-666.

3~1

.

TRAWNIKI - zakladanle, pielęgMCja.
8574HIS.

DOM t 2 ha pola, 40 km od Rzeszowa.
852·24-61 (wieczofem).
DOM - Głogów Mtp .. Rynek II , Tel. 85410-76.
DOM - stan surowy zamknięty - Blaiowa
Ootna. ((). I7) 229-80-24. 229·72-85.
DOM nawy - stan surowy (220 m), 2S
arów - 190.000; Budziwój. (0-17) 857-2059.

....

(0-17) 857-38·n. naprawa pral&k, todó(D-17) 862~..J7 , naprawa p.-alek. Naj·
laniej!
856-95-14 · centralne ogrzewanie, mon°

_.

lai, spl'Zedaż .
856-95-14 • napfilwa piecyków łazienko

ANTENY, Polsat 2 cyfrowy, "WIZja' TV.
eyrrat , 871-36-66, 0-601-1 48--662.

DOM, 300 m kw .. miesz)(anie w rozliczeniu. 0-606-160-640.

AUTOALARMY, blokady, cenualne zamki, racioodtwarzacz~ . .,AAGUS",
dr inż. Adam Więcek. Zawilcowa 2J 4;
857-46-n.

DZIAŁKA

AUTOAL.ARMY- lBdioodłwanacze.

budowlana, 2,62, hala produkcyjna 1252 m kw" dom - stan surowy, O601 ·952-651.

.

,~

szawska 44<:, B63-4J.62.
AUTOGAZ - Jarosław,

623..()lj..()lj. " "'

""~ ' "

DZW:.KA buOOwIana • BogucłlwaIa. ()..9().

-

378-353.
DZIAŁKA
rosławia,

pod działalność - centrum Ja(0-16) 621-3Hl4. do 16.00.

DZIAŁKI budowlane w Swilczy. (().m
856{)2-2S, 85EH)5{15.
JASŁO

.,-

- działki budowlane. (()'13) 448-

50-81 .

NIERUCHOMOŚĆ wAlbigowej - baza
GS, 1.13 ha, budynki: 455 m, 100 m:
ctziatka tJZbroPla. (0-17) 851.43-11 , ().
601-S17·91 1.
NOWE ~ · ~a~~~a
bIżriacza

l:logome wanroIó platności.
Ulga.•TERAA, 852·58-40.
.,~

"OMEGA~

- Lubania, l !la z budynkami,
)i!OO l 852-55-5O.

-

OMEGA: maJe swegówki, stan surowy ,
852·55-54.

-

POBITNO. Dom na działce 6· arowej.
Tel. (0-17) 854·12·83.

• PRAWELSKr . chce~ kupić dom zgłoś się do nas! Postaw na doświad
czenie i profesjonalizm. 85,2-18·28; PiJ.
sudsIQego 31.
SPRZEDAM lub

'lr)'dzieriawię

4.86 ha

gruntu. w Iym 53 ary sadu owocującego
. Sielesz. gmina Kańczuga .

"".

Kuźma.

BIURO Radumkowe.PEGAZ' (licencjonowane) - 852-6&IS. MarszalkowsI<a 15.

PUSTAKI MAX

CEGŁA,
Transport. rozład unek
Konkurencyjne ceny!

KOMIS TELEFON W GSM
,> • •

_ ..., •• "

_-.,0
. ""·,., ,,
• .o:
.o. "

MALOWANIE - 858· 12·87.

.-

MALOWANIE dachów. 0-602-135-623.

tALUZJE, rolety· Stalowa Wola, (()'15)
642-51-61 .0-502'863-920,
tALUZJE. 863-55·48.

! I PARY2 - Rzym - Neapol - Londyn .
Niemcy: codziennie, alrakcyjne ceny.
,WAGABUNDA', Przemyśl : 675-08·24,
Jarosław : 621 · 12·n . RzltSzów: 852.0036, Dębica: 681-36-31, KoIloslowa: W 18·90. l ubaczÓw: 632·39·19. Krosno:
420-1 2-76. Jasło : 448-18·90.
WYNAJEM autokaru. (O- l 6) fi48. 79-42.

-

TYNKI gipsowe. 856-91·79.

GlOWNA księgowa z ~.
0-606- 17H48.

-n-sa.

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. 857

MALOWANIE, remonty · 0-608-249-478,

DAMPRAC/Ę
A gwarantowany system Multilolka, ().
5Q2·920-500.
.,~

kostki brukowej. (0-17) 229-

AMEJlYXAŃSKA firma hancIowa zaIr\Ol

'4-62.

., ~

MALOWANIE, szpachlowanie, płyty gipsowe. remonty, wykończenia domów,
mieszkań , sokł:1e, tanio, ().6()5.278-347.
MALOWANIE, szpachlowanie. 0-60\071-851 .
MALOWANIE, szpaclllowanie, gipsy . ()..

UKŁADANIE

kostki brukowel • 0·608·

2494 78.

akv.Uytorów z doświaOCzeniem i bez.. Najwyższe zarobIU w regiorie. (0-17) 85740-

n.

ANGLIA · obróbka warryw i pIan4acje dla
osób do 30 lat. ()..6()3-636-424,
V1DEOfILMOWAHIE. m ·22.08.
VIDEOFILMOWANtE, cytrowa
857-33-46.

ANGLISTOW · wysokie zarobki t ZUS.

jakość.

Płatne wakaCje . Cl-603-869-155 .

-

BEZPOŚREDNIO zlecimy skladanie dłu·

604.Q95·809.

PILNIE, Składanie długopisów. Dyslry·
w tor długopisów, 0-60Hn-894.
POTRZEBNA pomoc domowa w lutety.
2n.36-37, CHiQ4-052·314. 0·604-225487,
PRACA umyslowa. (o-IS) 864-5~34 .
0"0'&0

PRACA w Anglii. lei. Q..602'869-853.
PRACA w domu na pełny ILlb pól etatu
zleci zdyscyplinowanym Finacial Part·
oors. WynBgI'odzenie od B40 zł. o-sos-

PRZEDSTAWICIEL himdlowy z samochodem. 225-61·20,
RENOMOWANA firma zatrudni elektryka

z dOświadczeniem wdziedzinie monlaŻtJ
zabezpieczeń .samochodowycł' i SprzętLl

car-audio. 0-603-752-413.

TYNKI, wylewki. docieplenia (0-17) 85449-71 wewn, 33 1; 862.os.96.
UKŁADANIE

0-501-096·822.

... ~,I

POSZUKUJ/Ę

., ~

MALOWANIE dachów. 852·95-78.

"ORtFLAME~,

PRACA. Q-603..121-{)16.

ABSOlUTNIE dla każdego I Praca wdomu· lnformacje listowne lub lelefoniczne,
Waryńsitiego 8/ 11 . ()().631 Warszawa•
(0-22) 825-69-57. o-6Ot-35~t7, !HiOl ·
359-818.

TYNKI gipsoY;e, (0-17) 744-32-34, CI-606385-573.

.,~

673-022.

PRACA

TYNKI gipsowe agregatem. (0- 16) 671 ·
4:Hi6, po 17.00.

OR1FLAME - sprzedaż kosmeły1I.ów. Tel.
(0·17) 852-13·84. Q-004·591..J3().

SAMOOZIELNYCH, perspektywiczna
praca. 0-501-542-754.
STOLARZA - zatrudnię . Tel. 871-81-65.

""""1

ftSZKOlA Języ\(ów" zalrudni na bardzo
dobrych warunkach nauczycieli wtyka
angielskiego, na tMenie woj. podIo:arpackiego. (0-17) 853-47-32.

-

ZATRUDNIĘ doświadczoną Iryzjerkę .

Rzeszów, 0-501·542·931.

.,~

lAmUDNIMY pracownika ds. marltelingo. Tel. (0- 17) 857-57-39.

MEDYCYNA

-

BADANIE wklsów . 0-601·214-388.

BIURO Rachunkowe .MARKA' - rozli·
czenia ZUS: 853-37-70.

gopisów. txżuIeri.żabek'. Gary kraj. (0-24)
3S5-10-38.

WYCINANIE, pnyclnanie drzew. 857·

BRANŻA metalowa, znajomość rysunku

BIURO RacłlWlkowe (licencja) · 856-61-

PANELE - zabudowy. 873-09-23.

41-85.

technicznego. \YIasny samochód - pozy.
skiwanie zamówień. Otefty pisemne: ~

BIELACTWO, kJsZczyca . 0-601 -214-388.

rtI Ogłoszeń

JEDYNAK Grzegorz z Dębicy maj ący
przejśt transplanlację szpiku kostnego,
pfosi o pomoc fin an sową . Konto:
947SOOO3·391 3·27404-OOO·OO, Bank
Spółdzielczy - Dębica .

32.

VIDEOFILMOWANIE - tolografowanie,

-

CYKLINOWANIE · 221-96-34.

-

CYKLINOWANIE - 221~59.

PANELE, szaty ~ . meble nieIy.
po"Ne ; 862-28-82.

CYKUNOWANIE, uldadanie. 865-79..Q6.

PANELE. 851·7S-{)7,

CYKLlNOWANIE, 857-55-16.

PlYTKI - remonty. Tel. (0-17)
48.
PlYTKł,

192412.

.,-

CZYSZCZENIE dywanów - 8S7-68-

69

...,.....

_.

74~49-

WYNAJEM rusztowań - monlaż . demontaż. DociEIpIarWe~. (0-16) 642-3843, ~5.

ZABUDOWY wnęk , drzwi przes\lVI'ne.
.CERTUS·, 863-S~99.
tAlUZJE J«;', rolety materiałowe. war·
tikale. Hurt - detal. 854- 57·95.

panele. maloWanie, ().6()2·152·

221.

.,.,.,

ZAlUZJE .AGA", taniej. 863-51.02.

.'~

PlYTXI. ()'502-909-809.

lALlJlJE

Pl YTKI. 221-64-96.

malercalol'/e zewnętrzne
antywlamanlowe I'IYC1szan.ecrll'lL
obiC ia as~ 06 21

DO TO

rolely Ile

wnętrln~

CZYSZCZENIE dywanów. 8d41 -85.
CZYSZC
CZY

"" tITl I

PANelE, boazeria. 276-74-58.

E r1'{waiłtJN . 856-03-27.

CZENIE dywanów. 852·95-78.

PRALNIA · galanterii gastronomicznej,
bieizny pościelowej. ceny konkurerąjle
- moi:liwość ~. HoIel .,Krosno Nafta'. Teł. (0-13) 436-62-12wewn. 502.

SZCZENIE dywanów, wykladzin, tapicend samochodowej, meblowej - tanio.
soIidniel 871-44-25, 0-604-784-726.

PRZEPROWAOZKI - 856-43-66. !HiOl 438·525.

ClYSZCZENlE wykładzin . 856-56{lI .

PRZEPROWADZKI · taniej, ().6()1 -487798, 871.r0-45.

...,_,

"" łI'!I"

DOCIEPLANlE, pIytIti. ()'604--44HI3.
DOCIEPLEHIA . 852·95-78.

-

.... 1I17J(i1

PRZEct.AW

KOSTKA brukowa, ogrodzenia, 871-1239. 0.s04-897-OO7.

tALUZJE, rolety. markizy. moskitiery,
CERTIJS, 863-55-99,

tanio. soIU'IieI874-50-89. ().6()5.235-976,

Lip-

la ........ 11lSl1.a.ZS

KOSTKA brukowa · układanie . Tel. O608·47HXl2; po 19.00·229·10-45.

TYNKI gipsowe maszynowe. (0-17) 74461·54. Q.605.449·5 10.

.,-

" MYSZKA" · rolety, bramy rolowane. ża
luzje " 862-2HI2.

DOCIEPLENIA. (0-17) m-24-74.

~l
~..

. . . .,,~

War·

KOSTl(A bMowa · Uk!adarie. 857-48-75.
po 20.00.

NAUCZYCIELA języka ilflQielskiego za·
trudni od 1.09.2000 dyrektor Zespołu
Szkól w Wilczej Woli, (()'17) 228-31-24.

NZ02 w Oębicy zaIrudni IlIChni~a rtg,
mg. larmac; . 0-S02·120-n5. (()'1 4) 67040-20, po 20.00,

ŻALUZJE, Łańcut, 225-45- 13,

TRANSPORT" kontener, winda, 0-60<1.
263-749.

,~

BIESZCZADY - dziali Tel. (0-13) 469.s819.

ŻALUZJE, rolety .LESTEK" . 8SHH3.

- TURYSTYKA
-

TRANSPORT I 51 0·90·25'

KOSTKA brukowa Jadar, C1Imenl transport - Sj)rledaż, układanie. 50I:.ONRES, Rzeszów, ul. Boya· Zeleń
skiego 15. teI, 854-92-71 wewn. 15, O606-779-616.

ŻALUZJE pionowe, role ty · producent.
Rzeszów, 852·54·72,

TAPICERSTWO, 853--68-{) t , 0-501·542·
933.

TRANSPORT · 862·28-82.

KOPARKOŁADOWARKĄ,

!1 ! !!. 857-7()'35, Naprawa telewizorów,

0..&02-432-654 - Duży don.

.... !QO,

FOTOGRAAE na porcelanie wykoou)ą:,
lańcuI . Rynek I I , tel. (()'I7) 225·56-14.

KOPARKOlAOOWARKĄ

.

"" m2.

HYDRAULICZNO · gazowe. 0-606-61 8·
761-

KUPNO

DOMINO, nieNChornoSci. 852·99-99.

ROLETY Zah,IZ)e kOTEK 853·48·
11

ELEKTROtNSTALACJE. 863-24·87.
lokali, domów, mieszkań , 850-43-70.
Rzeszów, Zamkowa 9.

23
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KOSTKA BRUKOWA

~*'"
I11III
F"1ITtIa KOSTEK . Zlltumie
914
ref. G-6l2-349·275

.-

RENOWACJA mebli - ().6()2-432-5S4,

.-

ROLETY an\ylll'łamaniowe - żaluzje pia-

nowe. Producent, (0-15) 844-05-13.

Rzeszów.

DYREKCJA Szkoty Podstawowej nr l i
Gimnazjum fil" l - Ropczyce. Wyspiań
skiego lO, tel. 22HI4·19 - za!rudnl na·
uczyciela Języka angielSkiego od
1.09.2000 w pehym wymiarze czasu pra-

ot·
DZIAŁ obsługi

klienta -

rnanse. CJ.604.-

254· 149.

hLUZJE .NESTOR". rolety, wyciszanie

drzwi. 22fH!0.81.
ŻALUZJE · 871 -91 ·45 •

ZALUZJE - lańcu!. 226·60-81.

-

ŻAlUZJE · picn;Jwe, poziome. rolety tekstylne - proOOcent. Rzeszów, Groagera 6.
862-&H XI;.IMlsIaw, Grodzka': S, 62142·

67.

ROLETY BRAMY

RÓŻNE
POtYCZKI niskoprocentowe. Tel. (0-1 3)
436-03-88.

100.

~GOLMEB · , GłLlchów 569 - zalrudn;
przedstawicieli handlowych z doświad

,,"""".

RESTAURACJA ,Pod Ortami", Słoci
na 375 B. Tel. 857·18-00, fax 857-1683, orgarizuje przyjęda weselne, 0kolicznościowe, realizuje indyWidualne
zamówienia. Polecamy dania kuchni

- _. -.- NAUKA -,

FlRMA Consultingowa - zatnID. (().I7)
744-26-99.

WYPOiYCZALNIA nakrył stalowych,
Rzeszów. tel. 856-33·83. po 18.00.

tNtYNIERA poligrafa - zatrudnię . (().13)
435..JQ-70.

KURSY komputerowe: laJc.turowanie, kadry. Rzeszów, 853-71-40.
MIĘOZYNARODOWA firma

-

marltetingowa poszukuje menedżerów - samoc::hody.
nieruchomości. 0-606-19().951.

-

KONSUI.TAc n : I MOl'o"rAŻ ": KATIS
~_; 0800136969

OROMA

-

FINANSE. ubezpieczenia - 0·60H 49·

GlOWNĄ księgową, 225-61 -20.

ŻALUZJE .MEDIUM". Rolety, wycisza·
nia drzwi, 8SHi3-66, najlaniej.

BEZOPERACYJNE leczenie kamicy żół·
ciowej. nerl<owej, prostaty. hemortlid6w ·
0-601·2 14-388.

ICI .lJu((l.1 3) ~ ~$o08 ·w

PARAPETY",

a:

ZEWNĘTRZNE
~
ZALUZJE :'I
~
ROLETY :I
J"'11~?2J

n ! KOMPUTEROWE kursy· .INFOX",
852-36-08. Piłsudskiego 31 (pokój 2IS).
Robimy \o dobrze!

I KURSY komputerowe· .,ARTCOM".
Rzeszów, 852·34.03.

NOWINY
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ogłoszenia
AKADEMIA jIQOVGUARO' Policealne

Studium Delekty wów i Pracowników
Ochrony ogIasza nabór na rok szkolny
2000I2001. Rzeszów, ut Hoffmanowej
I I, (budynek SP 3), Tel, 853-27-05. 853-

-

96-84. 0-604-689-8\6.

ANGIELSKI. Tel. B5t·42-n.

KOREPETYCJE · niemiecki, taniol (O17) 856·52·70.
KURSY .Perna księgowOść od podstaw z
komputE!łern i praktyką" organizuje Centrum Promocji Malej Przedsiębiorczośd w
Rzeszowie. ul. Warszawska 517,let 8629s-n, 862-95-79.
KURSY: sekrelarki, ksiegowoŚ<:i , kosmetyczne. kadrowej. komputerowe, bhp

- .OSWIATA" Rzeszów, al.P~sudskiego
31. tel. 653-4HO.
MATURA w 2 lata! Studium .ORION"
ogłasza

nabór. Sz}otko, bezslresowo, s0lidnie. Rzeszów, ul, Hoffmanowej 11 . T9I.
853-27-05.853-96-84, ().604-o&HI6.
POlICEALNE: Studum Farmacetrtyczne,
Studium Projektantów Mody - Rzeszów,

.,-

853-80-28.

PRACOWNIK ochrony - kurs, Rzeszów,

857-68-00.
PRYWATNE Policealne Studium Za.....ooow&. kierunek technik BHP, Zapisy: teł, 865-75-32.

.,-

KOSTKA brukowa - wolne terminy. 85748-75, po 20.00 lub 0-601·836-446.

.,-

-

NOWOCZESNE systemy wOOoe I grzewcze. 0-6()4·2JO. 723.
OKNA, parapety.
744·10-66.

Sprzedaż

dziellnikarska, 852·88-68.
Specjalność psychologiczna, 852-88-66.

STUDIUM Ekonomiczno -Finansowe·
Rzeszów (upra .....nienia szkoły publiczroeJ1
prowadzi nabór do Policealnego Stu<ium:
AdministriH:ła. Inlormatyka (2 lata). Rze·
szów: Oyrel<cja. Asn~ka 10. (0- 17) 85248-68: Stalowa Wola: ZSQ, (0-15) 842.m45; Dębica: ZSE. (0· 14) 670-25--74.
"'1ł7li"

SZKOŁA Pracowf1 ikćw Ochrony i Detektywów .OCHRONIARZ' - rel!.rulacja.
Rzeszów. Pod'NislocZe 14. 85H11HlO.

""1_1

ZGUBY
DOWÓD rejestratj'jrly. pra\YO jazdy. port-

lel- Marcin Oliugiel. 0-604-440·592.

"""77!01

LEGITYMACJ Ę

stlldeock'l WSP w Kra·
kowie i dowód osobisty - Mirosława Wilczek.
SKRADZIONO

pieczątk,: Usługi

Ogól-

nobudowlane • Remontowe ..BOLBUO".
Bogdal1 Kawa. 38-500 Sanok. ul. W't
spiar'lskiego 23, NIP 687·169·09·91.
""Im'l

.,-

ZGUBIONO ksiąieczk, zd10wia AGH ·
numer 90941.
ZGUBIONO

ksiąiecz.k,

OGŁASZA

o

- mOf\lat.

PARKIETY kompleksowo. Sale girrroastyczne - profesjonalnie. Gwarancja. O·
608-219-860.
.'łlł7"

PIASEK dostarczam, 0-602·794-323.
PRODUKCJA pIy1 warstwowych slyrodowolnej grubości , rodzaju.
kolorze blachy. Tel l fa (0-17) 224-74-65.
0-606-575--991.

planowych

RUSZTOWANIA · 851-61.08.

.,-

GMINY ŻYRAKÓW

39-204 Żyraków
l eI. (0-14) 683-12-21 , rax (0-14) 677-92-95

MONTA! ogrzewania stonecznego budynków, basenów, 0-90-378-353.

PRZETARGI NIEOGRANICZONE

wartości

szacunkowej ponizej 30 000 EURO
na następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
kanalizacji sanitarnej dla Kolonii Żyrakowskiej
Zakres u.~ugi: wykonanic podkladów geodezyjnych. zebranie mate·
rialó w do decyzji o warunkach 7.abudowy, wykonan ic projektu bu·
dowlnno-wykonawczego sieci kanali z.acyjncj wraz z przykanalikami ,
uzyskanie pozwolcnia na budowę .
Tcnnin reali:r..8cji: podkłady geodezyjne i materialy do decyzji o wa·
runkx h 1.abudowy do 15.10.2000 r " projekt budow lany wraz z pozwoleniem na budow~ w okresie do 2 miesięcy ,od daty uzyskani a ostOi·
lccznej decyzji o warunkach zabudowy.
Tennin skladan ia ofert: 25.08.2000 r. , do godz. 9.50.

SCHODY, parkiety . wyrób. montaż. Upusty z oka.zj jubilooszulVrrry ,DOMEK". tel.
(0-17) 857-52-44. Sikorskiego 4.

2, Remont budynku Urzędu Gminy w Żyrakowle

SIPOREX z Glogowa • najtańszyl .WI·
gPRCY S.C" (o-t7) 744-49-40. 0-603.
t20-95O.

Zakres robót: wymiana stolarki dnwiowcj zew nęlrznej i wewnętrz·
nej , remont posad7Jr:i na kOrytM7.acb. tynkowanie. malowanie - remont
kapilalny sali konferencyjnej.
Tennin realizacji: 15.10.2000 r .
Tcnnin skladania ofcrt : 22.os.2000 r., do godz. 9.50.

TANIO; schody. pa!kiety, panele- oWgi. transport· 5pfZedaż ratalna. Rrrna
DREW·CHEM. Rejtana 29 B, lei. (Ot7) 852-97-16.

.,-

ROCZNE Studium Reklamy, 852·88·28.
Specjalrlość

ZARZĄD

WYLEWKI medlanic:znie, 0-602-570-293.
WYPOtvCZANIE rusztowań warszaw·

Specyfikację istotnyc h warunk6w zamówienia moina odebrdĆ w s iedzibie l.am awiająccgo, w pokoju nr 16.
W prletargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na pot.Istawie
ort. 19. spclniojlJCY warunki l awarte w al. 22 liSI. 2 VSlawy u zamówicniach publicl nych oraz wymogi okrcslonc w sJx."cyfi kn cji istol·
nyc h warunk6w 1~'U11Ówienia .

skich. TeL 863-71-19, 0-602-300-901.

ZIEMIA. Dostarczam. 0-604·294·543.

l'rad..<;tawkkll'" lrI1lY NOkGIPS

HURTOWNIE
NIESORT · proslo z Tira: , 4.(16.2000.
Huftownia OdzieŻy Używanej. Pneworsk.
OwoIcowa 10: (O- t6) 648-8H17.
"'IłIII"

ZAWlERCIE

pły.y

gipsowo·kartonowe,
systemy zabudowy lekkiej
ścian i sufitów

BIZNES
BHP, kadry. place - obsługa firm. Tel. O603-935-415.
KREDm goIÓWkowe. Tel. 0-502·137276.
NAJT ANSZE pożyczki wPolsce - od 2%
In10rmacja - telegazeta 1V4. str. 562, lei.
(0-63) 272·27-00 w. 34.

.,-

POŻYCZKI gotówkowe· niskoprocento-

STAL·CHEM hurt -detat
Letejsk, ul. Podotszyny 3
(0-17) 2.42-05-65

,
ZAPISY-mo nowo_

POtyCZKI pod zastaw. lombard .ALBATROS'. Rzeszów. 852·79.()\ .

SD.

ZGUBIONO Iegitymaąę Z0f2294 1 . Politechnika Rzeszowslc.a.

wykonanie deszczowni
typu SUMISANSUI na szkółce

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
półstałej ,
leśnej

w Orelcu

1'...._ _ , tel.

(0-17) 854-111-82

POSIADA. WSPRZED;\ZV
lekturę raHslą ,

papier płlkowy biały,
torebki, pupier śniadaniowy
i walelowy, pudełk.. 7. tektury 3I S·warstwowej, lektu rę litą mukulalurowll,
bristol, lawę J»lkową, lorebki Io.kilognunowe,
worki papierowe· SO kg, naczynia jednora:rowt
półpergamin,

.

7.15 ·16.15

od

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
ul. Drogowców l,le/Jfax (0 -14) 680-3/-55

na dostawę węgla
kamiennego w trakcie
sezonu grzewczego
200012001
w ilosci 350 ton

l;.a lorynn ośC

_ 30 MJfkg

do J.7 %

- :.... ... a r1 05t s illrki OJ - 0,4 %

Oos:t'",,-a loro I;.ollowni~ . suk~ywnic
w C1'lIlU !'el.O!lU.
Sp.."Cyfikacjc iW>l n)'ch wllrtlnkow 1.41mówieni~ można oJcbnJł w siedT.ibic
'1.ama ... iująccgt'·
Tconin s.kIlIrJania orcrt uptywu w dniu
28.011.1000 r .. j;odl.. 8.30. Oi wan:ic
ofen naSI~IJi w dni u 2l1.08.2000 r., \)
godz. 9 .00.
Wlldium w w~s. 2 0c0 ~t nakiy wpła
cif w kltS1c Zak ttldu .

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na usług i w zakresie zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie
dzialania powiatu dębickiego
w sezonie zimowym 200012001
świadczone nośn jkami wyposażonymi

ZDP lub oferenta oraz

pługami

w fOzsypywarkj
ZDP lub oferenta

Szczególowe infonnacje o prt.etargu i specyfikację iSlotnych wa-

runków zamówienia mo7.na

od pon iedzialku do

piątku ,

uzyskać

w siedzibie zam awiającego.
w godz. 7.00- 15.00 . upmwniona

do kontaktów - Maria Skrod z ka. pok. 17 .
Pi semne oferty w za mkniętyc h kopertach n a l eży sklad .. ć w
lenni nie do 25 wrt.CŚ ni a 2000 r .. do godz , 9,00,
Otwarcie ofert n"sl ą pi 25 wrzcśnia 2000 L , o godz. 10.00 .

.".

a) rodzaj za mówienia: rt)boly budow lane

wc:horobię. ~any zie-

larz. Zgklszenia. tel. (0-16) 671-00·75,
po 20.00.

BUDOWNICTWO
BLACHA trapezo .....8f1a. dachówka - powlekana. ocynko ..... ana i z powłoką alu·
min!owQ - cynkową (dtugość dowolna).
PHU..KAN· POL". SokoI6w Młp .. Wojska
Polskiego 36: (0-17) m-91-8t .
BUDOWA od podstaw. remonty, wykoń·
czenia. 0-606·968·481 lub wieczorem:
(0·17) 229·5 1·93.

-

EKOTERM·IB - system dociepleń do·
puszczony przez Instytut Techniki Bu·
dowIanej. Tynki. kleje. siatka. styropian z
dostawą na budowę. Inlolinia: ()-8()()-408.
508.

GlADZIE gipsowe, glazura. (0-1 7) 745·
26·05.

przetarg

'1JI "lI rl O!ić poP.llłu

2)

POMOG~

ogłasza

•

ZGUBIONO legitymację AE w I<fakowie
. nUmef 74832.

"R·PRESS"

Rzeszów. ul. żelazna 5

II' KOI. ~ I.JS"I.OW""" III .. PI ĘKo\IlSKA 11

~'tJi{ !

NAOLESNICTWO BRZEGI DOLNE
Rynek 6,38·700 Ustrzyki Dolne
lei. (0-13) 461-10-31 , fax 461-10-33
powial bieszc7..adzki , woj . podkarpackie

PRz nr 22539/

ZDROWIE

MI~:!O..,. I(,\." IOII'VM

I> paramelrlleh:
- I>dmluna· k(lStka

SD.
legitymację

Lubzina 309. 191. (0.17) 221-22-24
Rzeszów, ul, Langlewicla 40.
leI./O-17 856-o1t·81

0606 207 335 do 20_00
013 43 403 48 po 20.00

l) Zamllwinjąt:y:

Bliższych informaCji udzielamy pod nr. lelefonu (0-75) 732-41-74
wewn. 24, (0-75) 732-41-75 wewn. 24.

_~

ne przy ul. Mi/ocifl$~iej

we. (0-1 7) 850-24·93.

1.•Tatra 815" 53 JEE 2883, rok produkcji 1986
35000 zł
2 .•Tatra 815· S3 JEE 2B79. rok produkcji 1987
35000 Zł
3 . •Ta tra81 S" S 1 JEE 2B76, rok produkcjI 1987
35000 zł
4 .•Tatra81 S· 53 JE E 28n. rok produkcji 1987
35 000 zł
5 .•Tatra 815· NTH JEE 2901, rok p'rodukcji 1988
35 000 zł
Naczepa .lAEMB- W 250 JEE 9850, rok produkcji 1989
6. Przyczepa samowyładowcza
HL 8011 JEE 9856. rok prod ukcji 1979
15 000 zł
7 . Przyczepa samowyładowcza
Hl8011 JEE 9854. rok produkcji 197B
15000 Zł
B. Przyczepa samowyladowcza
Hl801 1 JEE 9853, rok produkcji 1983
15000 zł
9. Przyczepa samowyładowcza Hl801 1
JEE 9855, rok produkcji 1977
4500 zł
10. Jelcz 3W317 JEE 2892. rok produkcji 1988
15000 zł

la In/ele mo1Jj~6 cifcilt IMpieru alcuploMflo u "..t

ZAK I.... 1l ClĘI'I.OWSIC'l·WA
I ,\IIMISI~"fIlACJI Z,~snllf_"

sPRZEDA.t-Lu~.u$ow.
domy centrum Rzeszowa

,. TRANSBUIJ.BOLESŁA WIEC" Sp. Z 0.0.
ul. Modlowa 8, 59--700 Bolesławiec

._--_._.__._-_._.... .._._----_._---

................. _........... _-_ .. i

Małgorzala Musiał.

ZGUBIONO

m

ODLEWNIA ŻELIWA S.A.

..1I17~IO

zdrowia AGH -

ZGUBIONO ksfążeczk, zdrowia Politechniki Rzeszowskiej· numer 206 t ,.

czwartek, 10 sierpnia 2000 r.

reklamy

3) Termin (okres) rca li wcji zamówienia: od 1.09.2000 r . - 31.10.2000 r.
4) Posu;pow;lI\ic nic zostalo poprz.:Uzone wSlo;:pn:1 kwalifikacją
5) Warunkie m udzialu w po.~lo;:powaniu o udzie lcnie 1..amówienia jc.~ 1
wniesienie w!Wii um w wysokoki JO tys. zl (dziesięC tysio;:ey 7.1otych)
6) Spccyfikacj:1 iSlotnyc h wllOmków zamówienia;
a) fOrrTlularJ.: mQżna odebrać osob i śc ie w siedzibie 1'.lImawiaj:jCego,
w puk. UT 205
7) PrJ(."Ownikicm upmwnionym 00 k(lnlaktów z ofcrentami jest mgr ini.
Jan Mazur. te l. (0- 13) 461 - 10-3 1 • godzi ny, w których udziela (11fommcji uotyt:~.ą,'yc h pr/.ctargu - IU)(} - 15.00
8) W prlclargu mogą wziąć uuz ial oferenci nic wykluczeni Uli pod.
stlIwie ano 19 i nrt. 22 ust. ,. spelniaj:lcy warunki zawarte w ano22
uS I.2 Vst:lwy o za mówieniat: h publicznyc h
9) M iejsce i termin skladania ofert: Nndld nictwo Brleg i Dolne. Ry.
nek 6. 3 8·10U Ustrt.y ki Dolne · sckretarilll. w Icnninie J o 24 sierp.
nia 2000 r., do godz. 8.00
10) Tennin i miejsce otwarcia ofert: 24 sierpnia 2000 r .. godz. 10.00.
w siedzibie l.amawiaj:lccgo
I I) Kryteria wybonl ofert y i ich t.naczenic w llJ,):
· cena (koszl)
80 '"
· w inrygcxl nosc: ekonomiczna oferenta
10 '"
· dOświadc"Le nie i prlygQlowanie fHchowc
_ 10%
(tcchn iczne) ofcrenta
sUllla - 100 %

Fl.RM A HANOI, OWA
o bnmży mebłowej

ZATRUDNI
w Nisku

VVysokie ra baty da Inwestor ów

MARMI

sprzedawców
(męiczyzn)
W~maganja;

wyudalCt': lIic minimum

Srednic. wiek 00 15 tal.

Urząd

Miasta w Stalowej Woli

INFORMUJE
że dz i eń

14 sierpnia 2000 r" tj. poniedziałek
jesl dniem W_O.LN.m od pracy,
natomiast sobota, 19 sierpnia 2000 r.
jesl dniem PBACUJĄC Y M

PreferoWani bo>dą kandydaci :te :r.Jlaob;tugi komputcr.! .

jomości~

Osoby kSlllllcą.:c
pod u....ag(..

s ię

nic

~

bmne

l'nlsim7 (J kllll/akr rt/~fonir:Jł, do
dnia /4.o1l2(}()(J ~., pod "r. re/t/ana
(0· / 5) 841 .JQ. // lab ()..6()S~S9·71Q
(p.

S~'~pdj o~az 0-60S -O,~9· 1Z1.

amó ..· i~ niD sir na f/JZIIIO.'(
k ...aliflkuqjnq . •"'<ira odb(dzj, sit
... d"ilt /f1.082(}()(J f .
<,e/~m

ogłoszenia
Sąd

Publiczne Gimnazjum w Cmolasle

08f,A8ZA

PBZITAIl8 IIBOOIWOCZONY

runki dodatkowe, określone w uproszczooej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteri a wyboru ofert :
- Cena
- Wiarygodność ekonomiczna oferenta
- Doświadczenie i przygotowanie fachowe oferenta

ogłasza pnałarg

w Rymanowie, ul. Dworska nr 38

nieograniczony ofertowy

na wyk....... następujących ".,., '"""""owo-budowIanych:
1. Prace modernizacyjno-remontowe budynku administracyjnego Nadleśnictwa Rymanów
2. Wykonanie odwodnienia budynku administracyjnego
Nadleśnictwa Rymanów
3_ Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Rymanów
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożył of8ftę zawierającą:
• Imię i nalWisko. nazwę firmy oferenta
• Kalkulację na roboty wykonane na podstawie kosztorysu ślepego. dotyczy pkt

1.2. 3

• Termin wytwnania robót
• Oświadczenie. że olerent zapozna! się z regulaminem przelargu
Do oferty nalety dołączyć wypis z ewidenI;:}i dzialalności gospodar!;.Zej. jeżeli
oferent piefWS;ty rax pnystępuje do przelargu w Nadleśnictwie Rymaf1ÓW.
ewenluatnle. gdy daoo ulegty zmianie.
Oferty nalaty sl<fad8Ć w zaldejooycłl kopertach z napisem: . Prze1arg". w siedzibie
nadleśnictwa do dnia 23.08.2000 rol<.u, do godz. 15.00.
Otwascie ofert nastąpi w dniu 24.08.2000 roku, o godz, 10.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia pn:etargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
Przy wyborze olert zama wiający kierowal się będzie następującymi krytariami :
• najkorzystniejszą ceną
ł
• dotychczasową wspólpracą

;

• przygotowaniem lachowym. doświadczeniem zawodowym
Umowa na przedmiot zamówienia zostanie zawarta w terminie t4 dni po zakońc2:eniv przetarglI.
O wynikach przetargu ofereflCi zostaną powia6omienl w terminie 7 dni od za·
kańcZenia pn:etargu.
Szczegółowe informaąe oraz kosztorysy ślepe znajdują ~ w siedzibie Nad·
leśnictwa RymaJ1ÓW. u sekretarza nadleśnictwa,
KosztO!"ySY ślepe l.Idostępnione zostaną chętnym do l.lCZestnictwa w przetargu.

ZakJad Obsługi Drogowych Pnejść Granicznych
w Krośnie, ul. Bieszczadzka J

OłUSZA PRZETARł MIEOłRAMICZOMY

SĄD

I.lotI""o

...

_ z~.-..._ot w _

......-.rlłI_ ,

WZYWA SPADKOBIERCO W MARII SIKORA ,

31·7'0

z..._ 1I4l,_•.

poL"" • •

ew.." _'"I łIIIIóoć w ... _

"" 2O , Dł.2000 •.•

... _
20.012000 , .... godL
.....ocjI . ""..... 1,10.2000', '

~ 10_00. " _~.poO.

a...-_ .......... _
11 .00.

r .. _

_ 31 12.2000,.

~5000

d.

"1'"93117

'&,r:redał:

parann

PODKARPACKI ZAR7..ĄD
Mt:L..IORACJ J I URZĄD7_~:Ń

WOONVCII - ZAKLAO U SI. lIG
l NWF.STYCYJNYC II w R ZES'"/"oWIF.
UL. H J,.TMAAS":A 9

TEL. (0-17) 8SJ-6()..{i1 Wt;WN. JU

ogłasza

przetarg

!

nłeogranlczony

I

lIaS

paraflnowych

na wybór wykonawcy
zadania pn . "Wymiana
stolarki okiennej wraz
z obróbkami
blacharskimi na IV
piętrze cz_ wysokiej
Szpitala Miejskiego
w Rzeszowie ,
ul. Rycerska 4"
TemJin wykomUlia - 20.09.2000 r.
Specyfikację istotnych wmunków
1.amówicnia od dnia 16.08.2000 r.
można otrty mać w puk . nr 213.
ZII odp latnośc ill2S 7.1.

Oferty pisemnc w za mkniętyc h
kopcl'1ach nal eży zl ożyć w se·
kretariacie P""LMi UW w Rzcsi'.owie do dn ia 23 .08 .2000 L, do
godz. 8.30.
Otwarcie ofert nas ląpi w dniu
23.08.2000 r. w skali konferencyjnej P""L.MiUW, o godz. 9.00.

,c>.

II

samochód rajdowy Europy, samochód Mistrza PolskI

Ford focu. WRC
Ras Motors

Rzeszów, Al . ArmII Krajowej 50 (obwodnica)

z pcv I PE

OKNA

STOLARKA
BUDOWLANA
WOŁOMIN

DRZWI

S.A .

amrat '

PANELE
+

ścienne MDF - najtanleJ
podłogowe HDF· 11 !lXl

obi", - jut od 2-4 ,50 z VAT
GLAZURA OPOCZNO -skład fabryczny
CHEMIA BUDOWLANA - AlIas. Ceresil. Krei$ler. Soudal.
styropian. cement. wełna mineralna
BRAMY GARAŻOWE - HOrmann
MEBLOWE - BLATY
BLACHY DACHOWE
PUSTAKI PIANOWE. CEGŁA, KUNKIER, BETONIARKI I inne

-

PŁYTY

SPROSTOW ANIE

!

CENTfłO.BUD

...

......

działowych

Pisemne o feT1Y, z propozycją czynszu za I m kw. powierzchni. należy
s k ladać w zalakow:mych kopel'1 ach z dopiskiem ..PrzelUrg - ubezpieczenia". w siedzi bie zakladu. w tcnn inie do 5 wrlcś ni a 2(JO() r.
Ponadto do ofert nal eży dołączyć informację o stalusie prawnym i wiarygodnoSci fi nansowej oferenta.
Warunkiem prl.ystąpien ia do pr'f.etargu jest wniesienie wadium w kwocie I 000 złotych. najpóźn iej do godziny 8.00 w dniu prlCtargu,
Wadi um wstanie zwrócone. bezjlOSrednio po dokonaniu wyboru oferty. tym, których ofeny nie wstaną prlyjętc .
O fcrent. którego ofcl'1a zosl ała wybrana otrzym.. zwrot wadium po 7.3.wnn;iu umowy.
Wadillm pl"/.cp.'lda na rl.CI.:Z 7.akladu.jc;i.cli oferent. ktÓfCgooferta zostan ie
prąję ta . uchyli się od zawart"ia umowy .
Komisyjne otwart"ie ofert nastąpi wdniu 6 v.TlCŚnia 2tXX> r .. o gw_ 8.00.
Wy n ajnllljący zastn.ega sobie prawo do ewentualnyc h dalszyc h negocjacj i z oferentami, swobod ne go wyboru ofert y'oraz un ieważnienia
prlCtargu beL podania pn:yczyn.
Szc1.ególowych infonnacj i o lokalu moż na uzyskat· w biurlC zakladu .
tel. (0- 13) 436-42-32 wewo . 506.508.

; _ _ ,"",~ .

-'~, ~-..,.,.

aby w tuminu fi mil!sięcy od doły rl/rovJnia si~ ninujsugo ogłoszenia
stawili się w Sqd;;il! Rejonowym w Mitlcu i udo~odtłili swe proM'Q do
spodku.

ubezpieczeniowo-kantorową,

z obowiązkiem wykonania ścianek
przez wynajmującego

_

Spadkodawczyni po7.oslawila tcslamen! z dni a 3.02. 1971:1 r .• w którym do spadku
powołała Jcm:fę Panyka,

na wynajem powicr7.chni użytkowej (9,3 m kw.),
zlokalizowanej w holu budynku głównego Drogowego
Przejścia GraniC'l.nego w Barwinku, z przeznaczeniem

na działalność

PKP Zakład Taboru w 1:urawlcy
...... 1DIDII_·1IlWf
na wykonanłe remont\l dachu
w hall nłlptlIw lokomotyw
w Rzeszowie

Rejonowy w Mielcu, Wydział l Cywilny

toczy się sprawa l wniosku JÓ7~fy Partyka o stwienb.t!nic
nabycia spadku po Marii Sikora , zmarłej wdniu 9.o2.1!ł78 r_
w Mielcu, ostatnio stale zamieszkałej w Krzemieniey.

Termin realizacji zamówienia: 8.09.2000 r.
Wadium w wysokości 1 000 zł.
Uproszczoną specyfikację iSlotnych warunków zamówienia można
otrzymać w sekretariacie gimnazjum, w godz. 8.00· 13.00.
Uprawniony do kontaktów z oferentami jesl pan Zenon SIec, tel.
283-77-Q8. w godz. 8 .00 - 13.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2000 f ., do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2000 f ., o godz. 9 .30, w siedzibie
zamawiającego. W przetargu mogą wziąć udzial oferenci nie wy.
kluczeni na podslawie art. 19 i art. 22, ust. 7, spełniający warunki za·
warte wart. 22, usl. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz wa·

Rymanów

reklamy

infonnujc. Ze w IUlejszym !>lidzie. pod sygnall.lr.. ak! l.Ns. 9O.r'UO

na wykonanie dywanika asfaltowego
przy gimnazjum w Cmolasie

Nadleśnictwo

25
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czwartek, 10 sierpnia 2000 r.

RMIII N"DZO/łCU
P',.BI)!JJ;.IOftSrOł'A. K OMIII>'IrACJl

L\.,m

F , I 'A / T

SA.wocllOOCi~'1U .. OUJCl' s",,~ A n : IJ""

za........ sld_la "'"
na badanie
sprawo1.dania finansowego
spółki 7..a rok 2000
Pny ""p&1r)'w..,iu ofcn . =góI~ u_J.I;
z"'-rxać będJ.i<:my "'"
- doł .. [~ie i h'a1,liWF.w)'fOfÓW
- ",rereneje
- <"~""-'nic

Prdcrowane ~ <>feny audytorów, ~!Ór'q
wykonywali "'-'<1)'1 dl. pr...:d>~ .. lek ·

..,... tr1Insponu ~..eo.
Term.n . ~ lodAni. of""y uvJyw.

~

.."km

OKAZJA!!!
•

WYPRZEDAZ
SAMOCHODÓW
USZKODZONYCH PRZEZ GRAD

1~ "Hdni'~r.

Ofe"y """"my

sklod>ć-

lO .i<d1J bie . p6I~,

pod odtt>tm:
.l9-2t.(l Dcbica.ul. R~c~,1<I UJ
tnf'-'"ll.:Ji ...wolo glówny b~~)'. 1<'1. (U!4) bI!l-61-25 .
:t""TI1I:ilar>Jy
prolO'O do wyboru ofmy
tub unie ............... "'~cn'a b< ~ podani.>

oob,,,

pr'yo-~yn .

~~15

LICZBA SAMOCHODÓW OGRANICZONA
SZCZEGÓlY W SALONACH
~

AUTO--RES

Rzeszow ul Rejtar-a6'i
Mielcc :.. . ~JoeOGd.egloS(
Jaroslaw

Lii

3~

tel CI7'8524444
lei Oi7, S8J3 27 71

Krakc.-l5~a j4 lei

011:;, ':i.!1

~,:

f.'2

W u3wiąZllUiu do mllleriDlów
prasowych z cyklu Twój nowy
rundusz emcrylaln y pl. .J ak
inwcsl owaćT' ... Pewne pieniavJzc" .
,.Ni cla wodllość i bezpie(:zenstwo"
_ Powszechne Towarqs two Emery ·
talne PZU SA, na 7..ądunie U rĘUu
Nad7.oru nad Funduszami Emerytalnyrn i. ~.arnies~.e7.a 1)()IIi ższy lekSI:
I . WnosI wurtok-i jl."f.lnostki mzr,lchunkowej w okresie od 31 maja
1999 r. du 31 marca 20IXI r.. jak
i w okresie od 20 marca do 7 kwictnia 2000 r. nie ozn ac~.a. i ż wzrOM
wartości jednostki rozfUchun kowej
bt;dJde utrly mywal sic na identycznym poliornie w prlyszlośc i . Uiycie w rek tamic danych dOl yczący~h
w ~.ros ll.l jednostki rozrac hunkowej
jest jcdynie obru~.c m rl.eczyw ik ie
os iąs niClyc h wy.ników inweslycji
w t.lanym okresie.
2. Ze względu na z mi e n ną rentowność inwestycji Qlwarłych fu nd llslY
cmerytaln yc h. wzrost wal'1ości jednostki rozruchunk owej za okresy
krotS1.c ni ż rok nic powinien być
podawany (Hllcowany) w stosunku

3. Dane o w'lroScic wartośc i jednostk i rozfllch unkowcj nie powinny
by(' porównywu ne z warto.scią inflacji i rcntowno!ici lokat b;mkowych.
4. Stabilny wzrost wllrtaSci jcdnO$tki rozrJchunkowej nickoniecznie
OZn llC"ZII zy~ ki prl.Cwy7,l;lająrc in·
f1ac,W.
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Strooę przygotował Jerzy Le niar1

dla

To

cały świat,

który

się wokół

chłopaka

niego kręci

czwartek, 10 sierpnia 2000 r.

i dziewczyny

aJ. t.e.r. n.8. t. y. w.n.i.e

J"rancusKj
pocaiunefc
f!r66o.uJa.Iem ~

Kasa dla gwiazd
Gl

J"ur-

,,""sf:I'mł~~, r.

ófnI po ~ stTmiI: tIWII'IU u.ISp6tprw.tIjt Lu SIwy !FtItI. Po wpisaniu
~ "" pfy<# admu "'!Pt..
""",,,,....., 'DJ ~
JB fDt. ~ 'To co :;064·
cr.yfem., '"' pewno nU 6yfo~ .
JPem~""~ ..

"1'1'\ ranie. klórt.y dobra li się

:L,/ do stronyw)'twórni.po-

Siostrę

GRZEGORZ KROl

Norblz playbacku

zatkało

Grzegorz Mortl:owskl dzwo-

ni do niego do domu ,
Agnieszka Chylll\sko Je z nim
łniodonie , a z Marcinem Doń
cem gro w rzeszowskim kasynie. Jego życie to przede
wszystkim koncerty rockowe
i rozmowy z gwiazdami polskieJ sceny.

To bylo chyba najś micszn icj 
!ize spotkanie. Kiedy Marcin Danice s kończył

występ

w f7.c.'iZOW-

skim kinie .Zord' pogadali chwil.;. po tzym poszli do hOlclu . w
którym mie~zkał komik. - Ten
czlowiek nic musi nic mówić .
Sam jego widok spmwia. że trudno zu panować nad ś mie chem .
Kiedy JXtSzliśmy do kasyna . oka-

ma
Ulk
P24iOlreklala,Guzy z Rzeszowa
choc ia ż

naprawdę

liczy się tyl ko polowa z tego co
pr.lc:i.yl. U!'Od7jl s ię z poraże
niem mózgowym. po pi~ c i u
d niach mial pierwszy wylew, d l.ucgo drugą cz/;sc
żyda spędził w szpilalBCh.
- LeWl) s trone c i o ł a
nIl da ł mam n iepcl noSprdWrlą. mogę jednllk
mówić
o wie lk im
sr..(:zęści u . Pacjenc i w
podobnyc h prl.y plld kach zazwyczaj 1>01.0SlaFl spamli7.owani albo
nie mog:} c hodzić.

Pierwszy

był

Klepacz
PrL.ygoda :z muzyk:;
kilka lat temu. Nojpierw
były kooceny plenerowe i pit..'IWSlC spotkanie
z gwiazd:} - był to Olek
Klepacz:z Formllcji Nieiywych 7.310 s ię . że Marcin nie ma tad·
Schabuff. prq lapany r.a scen:}. po nyc h doku mentów . Zanim prL.ykoncercie na bulwarach . Potem w szedł kierown ik polowa łudzi~
Rr.J,!Si'.owie Qłwano .Akademię". ka la ze ś miechu.
- To by ło coS - wspomina PioNajlepiej wspominajcdnak s~
trek. - Po dwa. trq koncerty w tkanie z GrL.cgorzem Mar ko wmies iącu. Tyle że nie wiedzialem
skim. Kiedy mzmawiali w ho te·
co wy brać . Z II grupą in wal idzką. lowej rcstaurucj i. przyszla dzienbez m oż li wości zarabian ia. nie nikarku z jakiegoś radia. Lider
m og ł em .~o bi e p ozwo li ć na
Pe rfectu za pros ił Pio trka do
wszystko. K t oś zapoznllł mn ie z wspólnego wy wiadu . a późn iej
kierowniczką "Akade mii". która
zadzwo nil do jego s iostry . - Nie
zrobi ł u d la mnie (:oś niesamowimogla w 10 u wierL.}'ć . T ak jll zu·
tego - u moż l iwi ł a mi wejścia no tkalo. że m us i a łe m wzią ć s łu wszystkie imprezy w kl ubie .
e h uw kę: i zapytać , czy żyje.
I zaczęlosi/; nadobn:. Muzy ka.
Piotrek milo opowiada ró wkoncertowe emocje i niemal nie- nież o ś n iadaniu z Agnie sz ką
ograniczony dostęp do czołówki Chy li ńską z zespołu O .NA. Niepolsk ich wy konawców. - Na po- którzy uważają ją za wu lgarnq.
czątk u myśla l am. że 10 tylko
o n twierdz i. że kiedy sit; ją blii.ej
chwilowe zauroc ze nie. ~diłce pozna. okazuje się niez wy kle mipewnego roc:b.aju odskocznią od łą kobie tą . W dodatku jest spod
rzeczyw istoki - mówi mama z naku B li iniąt. - To tak jak
PiOlrka. G rażyn a. - Muzyka sta- Krzyszto f Cugowski. Olek KicIa s ię jednak głównym tematem pacz. no i ja . M oże w plane tac h
jego życia. Tocaly Swiat. który się do tego znak u przypis ana jest
"(Qk6ł qięgQ.~i . _ ~ ... ~ .. _ .....ro l,g)'jc.!.I ....... _ . ...... . .. .
i'.ac~ la s iedobrych

W c ilJgu ostatn ic h 7 lat UClCstniczy i w ponad 300 koncenach i
spotkal s ię z w i CkS7.0~c i ił seenicl,nych wykonawców. - Nic
wiem. jak on to robi - za.~tana
wia si/; mama Piotrka. - Chyba
ma już taki charakter. że wszę
dzie wejdz ie. W domu pr/.cz caly
C7.aS mówi tylko o tym kto. k iedy
i gdz ie gra.
Nic majakic!,'OŚ ulubionego zespołu . W zasad1.ic to m6glbychodzi ć na wszystkie koncerty. No.
może z niclicznymi wyjqlk:ami. Interesuje m nie głównie polski
rock . Takiego Just 5 nie chc/;
widzieć na oczy . To S1ll110
No rbi . Nie doSt. że Spiewa
beznad 7.icjn ie to jcsr.cze
z playbac ku . Ja k go tylko spotkam to mu to powiem .
ile uda s ię z ni m
porozmawiać. Czasami
mija się tOz celem. Taki Kuk iz na pr.r.yk lO!d .
Na jednym z konce rtów był tu k pijany. że
ju ż mi scenie pomagali
mu śpi ewać grający na
rolgr/.cwkc HlIr.Jlacze.
O jakimkolwie k s potkaniu nie bylo mlwet
mowy. Z kolej Kazik
Stas7.cwski dal siC poznać jako go~ć. który
c hodzi własnym i drogumi . J uż po ki lku minutach PioIrek wyczul. że raczej nie uda im

a

s ię dogadać.

Morzenia

się spełniają

To co go spotkało . n ic by łoby
możli we bez I>omocy ki lku osób
In.in . Bellty Ś l iwy z ..CountryClubu T ango". kierowniczki .. Akademii" MałgorL.3ty Dziurzyńskiej.
Kuby MiS1.czaka i Kazimier/.3 Sikorskiego . Andrzej Wi ś niowski
7.c studia " RSC" kiedyś zapyta ł.
czy nie: móglby mu pomagać prL.y
organizacji imprez . Ckl lego czasu pokonal i wspólnie J>Onad tySillC km. prL.emierL.ując reg.ion i
nagłasniając konce" y.
- Dzieki takim ludziom speł 
niają s it;: man.cnia . TrL.eba tego
tyl ko bardzo c hcieć - tw ie rdzi
PiOlrek . - K toś mi kied yś J>Owiedzi ał. że jeszcze kilka lat i uczyg nuje z mojej pasji. Nie ma na to
najm niejszych szans. Ja tym oddycham. nie mogę bez tego żyć .

.' ,~

zostawili w sJ>Okoju internetową
w i trynę zesJ>Ołu . Francuski pocalune k naj widoczniej kojarLy ~ ię
o wiele ciekawiej nii Les Sayy
Fay . Skupmy się jednak przez
c hw i lę na tej d ru giej nazwie.
EP-ka "ROM E (rome writen
ups ide down)" 10 17- minutowa
gitarowa przejażdżka za ocean .
Pierwsze wersy wyśpiewywanc
prl.CZ Tima Harringtona kojami
s ię z Thc Pres ident OfThc USA.
Wesoły g losik z czasem robi się
jednak coraz bardziej nerwowy. a
gitarzyści Les Sa\'y Fay nic baw ią
się w wymo ntowywa nie strun ze
swoich instrumentów.
Swietna mu z.y ka d la wszyst·
kic h lubi ących amerykunskie gmn ic z okolic Waszyngtonu. Ch ło
paki udowad n iaj~l. żcgi tary to nie
żaden prL.Cżyt ck. Wystarczy C:al·
scm na nich pobmląk:lć . innym
ru.cm ostro prL.ywalić. lekko prre·
s terował i spokojnie. nawet u progu nowego stulecia. można obejść
s ię bez zbęd nyc h e lektronicznych
dodatkó w. Gdyby k toś millł i('h
wcze ś niejsze p ł yty. uprzejmie
prosz;; o kontakt z rcdakcj:l .

~
"""L
Lu Slvy Fav, eROIIE
(rome wrllen
upslde downr , Soulhern ReeordS,
2000 ,.

Ponowny start
Ciekawe, czy tegoroczny Ja. !tS

roem dorówna poprzednim. Po- ~

g

dejrzewam jednak, że klimatu,
laki jeszcze w 1994 roku unosI!
się nad tym niewielkIm mia- ł-i
""""""' riId jul "" _
. '"

a

P

""

podzIemnych kapel al
z systemem ode· •.-ł
sztywniepamięćpolym, jall.wcza · N
sie ostatniej edycji festiwalu Punka. "'O
wa młodzież pobiła się z policją. Za· Q)o
stanawiam się. czy w Iym roku pojawi się: chociaż kilku kolesi z kOIofowyml
irokezami. Patrząc na plakat zapowiada·
jący """ezę, na którym wdnieje m.in.lo·
go jednego l najbanmej zn\enawidzo·
nyd! przez punków światowych koncer·
nów. naleź:y w10 raczej wątpić.
PnyNrócenie Jarocina na koncertową
mapę Polski Ofganizatorzy postanowili
paeprowactziC bardzo delikatnie. Mimo
wszystko. pomimo tego, że mpreza po!TWa tylko jeden dzień. do lhzęctu Gminy
wpIynęIo klkaset poqjs6w od proteslUjącychmieszkańc6w. Ciet.awe, ile będzie
za rok. kiedy festiwal ma na nowo roz·
brzmiewać przez pełne trzy dni?
Na razie jednak warto zobaczył . co
będzie się działo w sobotę. Kilkunastogodzinny konc8rt rozpocznie się o godz.
10. na stadonie Miejskiego 0śr0cIta Spor.
tu i Rek.recą. Na serii pojawią się po k0lei: Armia, FUMy Hippos. Kaliber «.Sta·
Trf Singers. Ya1tering. Homosapiens. Samelhing Like EMs, Acid DrinIIefs, Łoskot ,
Pudelsi. Thefapy?, Nosowska i 2 n.4 2.3.
Awszystko 10 za jedyne 63 zI.
rzeglądy

walczących

..o

Chyba że skont a ktuj ecie się z nas-ą redakcją . Czekają tu dwa za·
QI,q prOS-Len ia. By j e otrzy.... U ma ć wys tarcz)' za.. O d zwonić dziś, w godz .
't1 I; 10.30 - 10.35, pod rze·
szowski numer Id. 861.Q" 67·n i odpowiedzieć: na
't1 P)1anie: Jak brzmi peł
na nazwa tegorocznego
restiwalu?
;kr

"

QI."

FELIETON PLOTKARSKI

Chyba nic nie budzi naszych
emocji tak. jak pie niądze. To .
ile kto zarabia. za wsze wszystkic h pasjonowalo. A już: najbard ziej c ickuw i ą nas zarobki krez usów. Ocz ywi ście. w lej s ferLC nic niejest pewne na sto proce nt. M ał o kto o twarcie przy·
zna s ię do s woje go P IT· u.
Ni e kt órzy
po l i t ycy .
A le gwi oz·
dy s how biznc s u?
J u ż niekoniecz n ie .
, -,',.,. ;
To t eż
na
te ma t ic h
zarobków
."
krąży wiele piOlek i domys łów .
Ki edy J anusz Gajos wy s tąpił
w reklamie kawy . wszyscy s iC
zas tanawiali. jaką gażę mu si ał
za to dostać . W ty m kontek ści e
wymieni;lOo najr6żniejsze sumy.
Okazuje s ię. że za płaco no mu
400 tys ięcy z lo tyc h . Taką by·
najmniej wersję podal miesięcz
nik " Bus inessma n Magazillc" .
Wed ł u g tego sumego pismO!.
n ajwiększy mi kre z us kallli w
Polsce s () piosenkark i. Oczyw iśc ie , nic wszystkic . Do nojlepiej zHrabiającyc h wo ·
kalistek nu·
leźą : Ku ·
yah. Edyla
Górn iak.
Ko ra J ackow s ka .
Ma r y la
Rodowicz i OL"'I~=~
N a ta I i;1
KukuIs ka . Najwięcej dostają za
koncerty . Ed y ta Górniak podobno potrafi zażyczyć sobie
100 tysięcy złotych za jeden wy·
stęp i z tego powodu uchodzi za
nlljdroższą p i ose n karkę w Pol·
sec . Mary lu Rodowi cz bierze
średn i o 30-40 tys i/;cy złotych za
ko ncert. a Kaya h - 30-35 tys ię
cy . K toś po l iczył. źe naj pracowitsze piosenkark i wy s t/;pują
nawet 70 TlIzy w ro k u. A kasa.
j :lk to mówiq.leci ...
Na p łytach zarobi:1 sie w zależnoSc i od ich mtkladll . W osM·
nich latac h wszystk ie rekordy
pobiłll Budka S u fler a. która
s prLcda ł a ponad milion e gzemplan,y s wojego krążka . Na dodatek zespól nie jest zwiąwny z
żadny m z t ygrysó w fonogra-

\\

i,

," j

,

t

ficznych. wobec czego nie mu ·
s ial z nikim dzieli ć się pieniędz
mi. Mówi się. iż Budka na s wym
osta tnim krąż k u zarobiła pięć
milionów z lo tych. Na pięć osób.
Sporo zarabiają także aktorL.}':
Boguslaw Linda. Mare k Kondrat i Cezary Pazura · rze komo
5-10 ty s ięcy zlotych za dz i eń
zdjęc i owy. Uznane g wiazdy są
w cenie. aby się o tym przekon uć. wysturczy przyjrzeć się ho·
nora ri um młodego M ichala Ze·
brows kiego - w .. P:IIJU Tade·
uszu" mial slawkę w wysoko·
ści 3 tysięcy za dzień . zaś w
"Ogniem i mieczem" - 25 ty·
s i ąca z imyc h . Do czolowyc h
gwiazd show-biznesu sporo mu
jeszcze brakujc .
Absol utnc re kordy padająjed
nak w rek lamie .
Bogusław Linda za udział
w masowej
reklamie
(telewizja.
radio. p ra·
sa.
bill board y)
fun d u sz u
emerytal ncgo mi;d
wzi'lĆ 500
tys i ęcy do larów! Marek Ko n·
drat - za Natio nule- Neuerlan ·
den - 600-700 tysiccy złot ych.
Za reklamę odku rzacza Beala
T ysz kiewicz d ostala 60 ty s ię cy
dolarów. T yle samo. co Woj ciech Malajkat. który s przedllł
swoj'ltwarz W izji TV .
SJ>Oro za rabiają t akże g wiaz dy telewizji. A le nie w s woic h
maciert.ystych s tacjac h . tylko
dzięki prowadze ni u imprez estradowyc h. Do niedawna rekordzis tką by la tu Katan.ynll 00wbo r . Obecnie
prym wiedz ie

,. .

. :.
.•

Gro ży na

Torbicka
(od 6 do 8
•
tysi/;cy z lo, , " ". ~~
tyc h za imprezę) . Du. ..
et
Wojc i e c h
M un n
i
K r zysztof
Mille r n"
życzy sobie od 20 do 25 tys i/;cy
za wieczór. O wic ie tań sza jest
Agatu Mły n arska (4,5 tys i1lca
za imprezę). Od tych kwot trzeba odj~IĆ podatek . Ale i tak daj
nam . Boże. ta kie dochod y ...
(PAl) Karol

" ., .

ł
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Internetowa dziewczyna
łącząc s ię

Daria Braszklewlcz z Rzezaj,ła III miejsce w
konkursie na Internetową
miss lipca.

Casting dla Japonii

losowali intemauci z 26 kra·
jów. m.in. z Tajwanu i Mi·
kronezji. Daria jest uc zenniC'! V
Liceum Og ó l n o k szta lcąt.:eg o w
Rzeszowie. Dzięki lipcowej wy·
gru nej znalazło się w fi nalc ko nkurs u na inteme tow'l dziewczy·
rK; roku . który zostanie rozstrzyg'
nięty w listopadzie . br.
W sierpniowej edycji ko nkursu
Podkarpacie reprezentują : Pau li·
na Ry śc i uk. 22 - le tn ia studentka
ekonomii UMCS w Rzeszow ie
(Pau lina jesl lllkie tegoroczną pół
fina l istką konkursu na Miss Pols ki). Drugą kandydatką do tytulu
jest Malgorzata Wilczyńska. 17
- letnia uczennica prL.Cmyskiego
liceum . Jest ona modelką. znaną
nie tyłko w Przemyślu . Często
bierL.C ud ział w pokazach mody
m.i n. w Kra kowie. Lnte mauci z
Podk:upacia mogą wesprzeć M ał·
gorzalę i Pau l i~ swoimi głosa·

Dzięki castingom organ izowanym pn.ez age ncję Rorcs Models
już 15 dziewczy n z Pols ki polu.
dniowej pracuje d ła agencji modele k na całym świecie. Ko lejna
okazj a pojawia s i/; z końcem
s ierpnia. Rorcs Moocls organizu·
je eastin g dla japońskiej agencj i
Satoru. Praca w Tokio cieszy s ię
dużym zainteresowan iem w ś ród
polskich modelek. Nie tylko dla·
tego. że jest finansowo opłac,al 
na. Ważne jest również to . że na
wybiegu mogą pojawiać się niŻS7.e
modelki. mające 168 cm WL.J'OStu.
W Europie minimum wzrostu wynosi 173 c m. Wszystkie d ziewczyny zainteresowane castingic m
dla tokijskiej agencji powinny Vo'Y'
s iać swoje dane (w tym wiek i
wzrost) wraz z rotografią twarzy
na adres: RORS Models, 30 - 960
Krak ó w l. s try t.ka pocztowa
783, w tcnninie do 17 sierpnia.
M

szowa

G

mi

z interne towym adAd.

resem: ww.,ddm. beL pl
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NOCNE DvtuRYAPTEK
ul. MIdóewK:za 9
TELEFONY
Pogotowie Ciazorwe - 992
PogotaMe Energe\)'Clne- 991
kIlonnacja PKS - 434·1&02
Taxi - 434-19-19, 434·19-31

SlmAlE
Szpital Wojewódzki nr t. ul. Szopena 2. lei.

PogoI<Mie Energeryczne - 469-6&29

B5J·79-łil

~ Gazowe-46U&46

Szpital WoJewódzki nr 2,~, lwowslla 60. tel.
862-69-11
Szpital Miejski, iJ. Rycerska, tel. 85J-9Cf.31
Poradnia Laktacyjna (SlPta! Wojew6dzlo.i nr 2,
li Lwowska 60) aynroa calądobę tel. B62:rS-21

lE2AJSK
NOCNE DWRY APTEK

, """"'"

'NeWII. 543 U,723.

Szkol. Rodanla (SzP1aI Wojew6dzkj rr 2, I.A.
Lwowska 60) czynna od ~ do pątku

LUBACZOW.
NOCNE O'fŻUflY APTEK

(czymacalądobę)

NOCNEDvtuRY APTEK
"" pjsudskiego 1
Inlormacja PKP - 93·1 5, 94-36
Straż Miejska. - 632·14-68
Pogotowie Energetycme-632·11{l6

TELEFONY ,
Strai Miejska - &12-42·34
PogoI_ EnerQeiyczne - 670-40-21, alarmo1'1')' - 991
Pogotowie Gazowe - 670·32·51 , alarmol'l')'

NOCNE DW RYAPTEK
.... ~eżnicza 2

uI. Mal~6

DW RszmAlA
Izba przyjęć (u. Krakowsl\a 91 ) - 670-33-82

-992
Pogolowie Wod..l(an. - 670-26-96
Poiq;ty Telefon Zau!aril- 67f>.2I).17
TeIeb1 Zaufa"ia Poom Specjaistfcznej ARKA
- 681-81-41 w~ laOO-20.oo (~riIdzieI
I świąt)
IrtlOOlI3Cja PKP - 93-15, 94-36
łnIormacja PKS - 683·39-74
Taxi-670.3HI2
Taxi baQaiowe - 670--30-13

TELEFONY
Pogo!trMe RaIlffl7,ye - 999
Straż

Poiama - 998
Pogotuwie Pok:j - 997
łnformacja PKS - 94·13
Iołormacia PKP - 94·36, 93·15

Zardarmeria Wojskowa - 854-32·13
Slużba

Dyiuma Wojewody Rzeszowskiego 862·30·32 (po godz. Inędowania}

TeIefOOcurt AparaI Zgłosz1!oiowy, WydzlaI ds.
NarlIotyków KWP - 854-~
Terapia UzaJeżrieł.- 853-96-40. 852-8744 (00ctziennk! wgodz. 6.00-20.00)

NOCNE DYŻURY APTEK
.... WysocJIiego 4
TELEFONY

Telelon Zaufania Komendy

1n100TllaCja PKP - 93·13, 94-36
In1oonacja. PKS -93-16
Pogotowie Ene-getyczne - 991
~ Gazowe - 992
Pogotowie Wod ...JWo. - 994

GłćWfI8j

Policji -

0·800-120-226

Telelon Zaliaroia - 8534H4 rIfOOY w Q!XIz..
14.30-7.00

Pogotowie Enefgetyane - 4J5.08.15

NOCNEOYŻURY APTEK
u. BoreIowskiego 10, J~ska 21

JASŁO

wgodz. 7.00-19.00. teł. S6H9·21 wewn. 543
HospicJum (Ii. PorialDWSldego) czynne calą
dobę - 852-6.:).52

Telefoo Zaufania - 862-<17-68 w. 320 (dotcro.
r& .W i AIDS) czyMy wgcdz, 7.00-1 5.30
Telefon Zaufania SIOW. ,.Karan' - 862-13-1 4
(001. r.arI\ooIar.l czymywgodz. 12.00-15.00
~ ria - !JOOt·l40-Q58 (pctraga lir
dzioom, których dzieci LPjają się)

Miejska - &21-34·23
- 621·5Ul
Pogomwi.a PogzeboYIe -621·21-48. 621·55--63,
621-66-45 (caIcO:ItxMy)
TeIe!on Zaulańa -621·23·36
Pogo1Owie~

Taxi DMnec PKP - 621 ·21·18
TaJd Bagażowe - 621·53-79

Punkt Konsuftacyyly AJOS, lA. Rleczna 2Q670-60-68l'N PCK
Teleion Za wian ia .Pogotowie Ma~owe· ·
678·77-67 cZyMy w godz. 16.00·19.OQ
TeIe!onZaulm KkbJ ,Alfa" -67Q.40.09
Onkologiczny Telefon Zaufania - 678~9-81
godz.I7.00-19.oo~axiziennie

(czymy c3ą d::bę).,xmx:

Taxi Bagażowe - 678-n75

~ l\Iiąza'rJctl

Pomoc Drcgowa - 961

~ZUS. PZU,~~.~)

_lO

NOCNE DY2:URY .t.PTEK
~. WciIości 37

hlelon Zaulania .Pogoto .... ie Mako.... ' · 648·77~3

NOCNEDY2:uRY APTEK
Li Wojska PoIs!Qego
TELEFONY

Infonnacia PKP - 93·15, 94·36

ROPCZYCE

CaIodoIlo\Ioy TeIe!on Zaulańa - 988
PoicyjIy Telefon lauIaria - 432-39-85

NOCNE OY2:uRY APTEK

Adopcypy T~ Zau1ania - 432·JG.86 Cl)'I\"

JJ. GnxJwa\dlIIa l

nywgodz. 14.00-17.00
436-ł6--96,

436-67·11

Centn1n tnklnnillj Turyst)'cznej

- 43&-12.00
Ośrodek ~ Turystycznej, Li PilSI.JdsI>.i&.

go 16 - (0-1 3) 432·n~7.1;u: 4J2·n.07

""-wm,wr

Galerii KOK - ~ !IfI.V1 1010grafł.6w: W

T~ bagaiowe -85J.47·n
Porroc ~ {wszys!Ióe pojaldy PPT PKS
RzesWov) - 853-óS-70. 85J.62~1 (caliXl'II:X7to'y)
0góin0p0Iskie Pogolowie AIannowe - 9&30
BUo ~ Pfacy SCl.JDAfW:)$C. AleSihłI. ą ~ 2, 1ELtal (0-17)832-2&19;
tm.t~. Sct:IesIIIe!P 18SAax (O.17)?25-32-36
Por1.loIniczy Rzeszów (pcIączeró6 Io!nicze ze
S1~ - (0-1 7) 853·27-21 . 853-23-31 . 952
MUZEA·WYSTAWY

Taxi - 648-5O-{)1

NOCNE OWRY APTEK
stale: t,( 31.4$ 16, Podchori$ŻYdll
.... Asrr,ta 2, ~ 6
Apteka Leków z Darów FurJdacja "Nowe ty.
cle~ al. J. Pi1sudskiego 8·10. CZ'fllna: paniedzialek.pąlek. godz. 13.00·17.00. Tel. (011)

862·28-46 wawn. 334

.......

_-

Wystawa stała: Dzieje SallClomieru, z!:Mory z
zakresu: Ilemlosla artystycznego, malarS1Wa.
nurrizmatyki. dypkmatyki
Wyl1.awa czasowa: Dawne I wspólczesne wldoki Salldomlerza
MUZEUM LrTERATllRY
W~s tawa siali: Jazdy do Sandomierza,

OO~A

8fZPU,TNY

Ift..~~ '
lub~

62 - 11 - 86
DOJAZD DOIU.EHTA BEZPU.TNY
~

Iluzjon (ul. Rejtana) - Odwr6eona gór. (pol. b.o.), godz .

(USA 115), godz. 18.00

11 .00

- Etin Brocł<ovlch (USA 1.15),
godz. 20.10

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

TElEFONY
Pogotoy.ie Er1e!getyczne - 463-6g.31
GOPA - 46H2-{)4
CirnnIn Irbmacji TII)'SlYCZn8j- 370-00, godZ.
8.30-16.00

•

•

~A

•

•

•

•
•

•
•

•

•

sTRZYtOw
Ryneil31
PunkI KoosoJtacyy.o-1r11ormac,j1y - 27·63-800
(czymy porI" śr .. pl ., w godZ. 10.00-18.00, 'lit,
(XłI., w godz . \0.00-20.00)

TARNOBRZEG
TELEFONY
Pogotuwie Drogowe - 822·30-34 i 822·37.(11
ln10rmaqa PKP - 93-15, 94-36
1n1~ P!<S - 822·14-35
Pogotowie Cieplowni - 822-14-90

i

•

SANOK

...."'"

~ WodoI:iągowe - 994

Pcgotow;e Gazowe - 99:2
Pogc:(OWie Energetyczne - 991
lnIorrnaqaozapobieganioJAJOS-95B
USTRZYKI 00lNE

TELEfONY
Bieszcza!zkie Cen1nnl1mlrmac:P i Praooo:f 471-1 t·lI
lrIIormacja PKP - 93-15. 94-36
Iniormacja PKS - 461· 12·36
~ Energetyczne - 461-12·16
Pomoc Drogowa - 461 -18·17, całodobowa 46H&n
Taxi - 461·13-34

LESKO

RZESZOW

•

MUleOO1 Budownictwa I.udoweoo Ska~
czynne w gOOl. 9.00-1 4.00 - 120 otiekIów Udowej aItłi1ekhIy świedIiej i sakralnej:
EkspozycJa stat.:!IIony katpadoUe
Muzeum Historyczne, czynne 'Ii godz. 9.00·
15.oo-lhaeum ikon (ctyMe od 1 maja Ilr.);
Galeria. Zdzislawa 8eksińskiego: eł<.s9ozyqa
sztuki wsp6tczesnej, Irturglcznej sztuki ob·
rąjw ladr'tskiego. zbIofy WIeoIogiczne. SZ1U-

Bohater lego ameryk ański ego dreszczowca nie jesl
zbyt zamożny, dlatego nie ma co marz yć o zdobyciu
serca koleżanki, klóra pochodzi z bogatej rodziny, nie
ma także pien ięd zy , by rozpocząć studia prawnicze.
Wszystko się zmienia, gdy wstępuje do tajnego stowarzyszenia Czaszek. Kino Ballada (Stalowa Wola)

•

ekspozycja poświęcona Jarosławowi Iwasz·
klewlczowi

MUZEA

Sekta

•

•

Wystawa czaSOWI: ClUjęcy kamień (pośw!ęo.
eona syt.Ye1ce I tw6rczoSci Zbigniewa HerI»rta

NOCNEoY2:IJfłY APTEK

czyme:'fr1orki i poą1kigodz. 10.00.17,!XUroay
I czwartki: 10.00-15.00, rMdzieIa: 9.00-14.00
Wystawi stila: "KIm1eń · bręz · ieIIzo" • Iv·
cłleoIogia Polski poI~
Wyslawa sIlIla: Galeria Dęmbsklcł1
Wystawa slIła: MIIatstwo polskie JMl.XX w.
Wystawa C2lIIIOWlI: Ozied wmaIIntwIe poIskhI

'" .
'i!

•

z ~~.

LOR·BUS Ośrodek Szkolenia Kierowców
(wszystkie kaIeg:lrie), wynajem auDI.w. u. Wy.
spańsI<Jego 18 C-863·1 J.ó8. telAa:I: B5J.(J7~
Taxi Dworzec PKP -874-52-46
Plac Famy - 853·2&10

~PKS-648-J2· 75

•
••
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W~511wy

w~ i

862-73~1, 0-90·~·301

TELEFONY
lnIormacja PKP - 93-15, 94-36

KROSNO

Krośnieńskie

Inłormacja

AUTOBIS· Prywa\f1a Szkoła Nauki Jald~ -

PRZEWOASK

NOCNE DY2:URY APTEK

Ta:cj·Bus cia. l iepe'IIOSpr~ -

862-82·52
TlJ/)'slyclna .()bis· - 652·28-99,

pelnosp'awnyITl -

S!.pef Radio Taxi - 96-22

KOLBUSZOWA

a)M8 wQOdz. 9.00-16.00

RATUSZ

~wgodz.I9.00-21.00

Straż

ZAMEK

852-46-12
UsłI!gi PogrzeboWe MPGK - 0-601-402·991
(czyme calą dobę). 853-5J.48 (czymy wgodz.
8.00-16.00 w dri roboae)
la4ad lJsa.9 F'og:zatxlw,d1 KIR - 1).&)2·181 -319.
8S2{)I·99 (czymy całą dctlę)
laIMj F'ogIzeIxMy. Li Jesiema 27 - 862-75<11.
o-&j 1-491·270. ()..60 1-491·271
ZakIad Pogq9OOwy AETERNITAS -853-51-68,
0-601·95HI68 (czym)' caą dctlę)
ZJJVIJ PO:JAZEllON'(P'm ./<It6z-8714D-7.1

ty Granicznej - ().8(1().445-727
Duszpas1ers111 Tełefoo Zaufania - 670-58-04

NOCNEDY2URY .t.PTEK
li. SlOII'aCłciego 17a
TELEFONY
lnIormacja PKP - 93-15, 94-36
InIormacja PKS- &21-30-59

IoIUlEA·WYSTAWY

otIfIIarcia)

T~Zarhia ~<:lc:k:tMuSh

JAROSŁAW

SANOOMIERZ

- EkspozycJa iIIclIeoIogiczN (~ wgOOl.

Inlormacja MZK - 678.f00.69
Straź Miejska - 678-55-23
Straż GranaM - 675-09--90
Po'ic)jly Te!eIon laUania - 678-15-00

Pogotowie WocI ..ł(an. - 44&27·50

0·1 J.435·7 1 .~

RzeszI7NSlUa CentiVn Wotmac; TI.Jj'S!')Unej852-00.36 czyme wgodz. 9.00-16.30
Centrum!obTnacji TLfYStycznej, l.A. Asn)'1la 6-

Pogotowie EnergełyCZfIe - 443·52-44, aIarmowy-991

TElEFONY
Biuro Inlormacji Tu ryS l ycznej · lel .ll ax

godz. 8.00-17.00

_"

lniormacia PKP - 93·15, 94-36
TeIeIon Zal.fa>ia - 44&47·1 4

RYMANOW ZDAOJ

85J.43.f.6, axIziennie z wyją!kiem riectziej, w

",,·tt _ _·

re, (całoo:J:baNe), l8.. ~ - 85«.441
S1OY1'3flySZenie .Hiob" - porady l pomoc nie-

TELEFONY

pon.oopl.
WDK (u. Cłn:1!i) - Konfronllcje Fotograłlc:·
ne st\.deot(M Ł6dzldei SzlItiy F~Jl'o7Mlj i Aka·
demi Sz1IA\ Pięknych w PomriJ, GaIefia WDK

sl.le: KuchIII. kf6Iewska . zbiór
sreber i cyny ~j )(VI·XJX w.
- Gabinet numłlmalyczny, mtfflIy polskie od
XI do XX wieku
- Hlstorła WZIIÓrta um_owego w l_ono·
gra!il
- Ekspozycja eloograHcma

TELEFONY
Inspekqa celna: calodoIxlwy, ogórokrajowj t&le!oolnspekcji Celnej - (0-22) 548-OS-48
R9jcnak1y lnspeKkrat Ceht - (0-16)67&-38-70
Informacja PKP - 93-15, 94-36
Informacja PKS - 678--54-35

tłOCNE DY2:URYAPTEK

WysIllWl czasowa: Metafizyczne mllar$lwo
Ryszardl KryńskIego
Muzeum Etnograficzne Im. Franciszki Kotu·
li, Rynek 6czyme: Wlore!< • czwartek. niedziela.
w godZ. 9.00·1 4.00, pątek: 9.po.17.oo
Wystawa stala: Stroje ludowe Lasowłaków I
RzeszowIaków; o.wna mtbł lUdowI
Muzaum DIectzIalne (u. Zamkowa 4) Cl)'fVIiI
od JR 00 ~ wgodz. 9.00-1 4.00
GalerIa Aulorska Tomasz IMarcIn RutowleGrafika, MIIIrstwo, KowalsIwo Artys!yCme,
Hotel Prezydencł<i (u. PodwisIOCle 48), czynna
axIzieme wgodz. 18.00-20.00
Mela Gl lerll Marii MonlkowskleJ-Tablsz Mela~two I grlllka komputerOWI (ul. Po-znaiIska 2a/16), czynna 00111. do pl w godz.
11.00-18.00
Galeria KralomlWcza Rozmal1ośc:i - PopIe.
nerowa wysIaWa fo1ografuna Ryman6w Zdrój.
Li MateJ<.i 2, czynna w godl. 10.00-16.00 od

•
•
•

- Pinoklo (USA b.o.). godz.
13.00
- Zagubione serca (USA 1.15),
godz. 17.00
- Cyrulik syberyjski (ros. 1.15),
godz. 19.20
Mewa (ul. Dą br o w skiego) Chłopaki nie ptacZQ (pol. 1.15),
godz.1B.15
- M!asteczko SoU1h Pa", (USA
1.18), godz. 20.00
Rejs (ul. Mfckiewicza) - PI (USA
1.15), godz. 17.30
- Milllon DoIlat Hotel (USA 1.15),
godz. 19.00
- Matri x (USA LIS), godz .
21.00
WOK (ul. Okrz ei) - Powrót do
raju (USA 1.15), godz. 16.45,
18.45, 20.45
Zorza (ul. 3 Maja) - Fantazja
2000 (USA b.o.), godz. 10.00,
13.30
- Agent XXl (USA 1.15), godz ~
11.30,lB.00
- P a l rł ota (USA 1.15), godz.

15.00, 20.00
DĘBlCA

Snieika - Amerlcan Beauty
(USA 1.15), godz . 18.00,
20 .00
JASŁO

Jutrzenka - American HeIUty

.

MIELEC

JAROSŁAW

Westerplatte - Gladlatot (USA
1.1 5), godz. 17.00, 20.00

PRZEMVSL
CenIrum - Tygrys I przyjaciele
(USA b.o.), godz. tO.oo, 15.00
- Niech tyle Rocł< Vegas (USA
1.12), godz. 17.00, 19.00, 21.00
Kosmos - To ja złodzi ei (pol.
1.15), godz. 18.00
- N a m ięt no ść panny Ju li1y
{ang. 1.1 5), godz. 20.00

SANDOMIERZ

STALOWA WOLA
Ballada - Królestwo zielonej
polany (pol. b.o.), godz. 16.30
- Szósty zmy s ł (USA 1.15),
godz. 18.00
- Sekta (USA 1.1 S),godz. 20.00
Wrzos - Elfy z ogrodu czarów
(USA b.o.), godz. 16.00
- Gladiator (USA 1.15), godz.

TARNOBRZEG

•

•
•
•
•
••
••
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Wisla - Kawaler (USA 1.15),
godz. 17.00
•
- ....~ zmysł (USA 11~, godz.
19.00
•
- Klub 54 (USA 1.15), godz .
21.00
•

Drugi film o sfynnych jaskiniowcach Flinslonesach.
o tym, jak doszlo do spotkania Freda z
Wilmą i Barneya z Beny. Kino Centrum ( Przemyś l )
opowiad aj ący

•
•
•
•
•
•
•
••

Millenium- Klub 54 (USA 1.15), •
godz. 19.00

.~~~~~------------.
• Niech żyj e Rock Vegas
•

•
•
•
•
•
•

Metalowiec - 60 sekund (USA •
1.1 5), godz. 18.00
- Chlopak na gwah poszukl· •
wany (ang. 1.15), godz. 20.00

17.40, 20.30

Syrena - Złolo p4Jstynl (USA
1.1 5), god2. 16.00
- Zielona mila (USAI.1S),godZ.
l B.OO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

••

•
•
••
••
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ł e l ewi z, yjn e

Błękitne

Krótki film o zabijaniu

góry

Wyjątkowo

I

drastyczne
sceny
morderstwa
i wykonania
wyroku śmierci.

;

których
połączyło

nagle,

Zaakceptuj mnie

Columbo

Film o rodzinie,
na którą jak grom z nieba, spada wiadomość
o bomoseksualizmie
jedynego syna.

Zawsze zapracowany, prowadzi dochodzenie
w kolejnej
sprawie.
Chodzi
a śmierć

gorące

uczucie.

pani

Historia ma

Caldwell.

I'n'g;",,'yfinal,
TVP 1 -23.1 0

6

20.00

TVP 1

6.30 Sprawa serta - film dok.

prod. węg .
7.00 Zwierzyniec bfaci Kratt- serial 00II. prod. austr.-amel)'k.
7.30 labe lato -pr. cia dzieci
7.50 Zielnik - pr. dla dzi&d
8.00 E~t z lonnebergi - serial
8.30 WIaCbmości
B.45 Tajemnicza kobieta - telenowela prOO. wenez.
9.30 XXVII Harcerski Festiwal
Kultury Mlodzieży Szkolnej
Kielce 2000
10.00 $więty - serial prod. ang.
10.50 Usiebie: By1a raz Bukowina
11.05 Dekada: Od RWPG do Unii
Europejskiej
11.40 Nauka języka niemi9ck.iego

7.00 DzieMik krapwy
7.20 ZIotopo!scy - serial

",od. pot
7.50 St\.IOO urody
8.00 Program lokalny

",,---"""
USA

9.00 4O--latek - seriaI kom.

12.10 Agrobiznes
12.20 KIan- serial

prod. "".
9.50 Tablice pamięci: Re·
duta Wawelska
10.00 Z archiwum (hy6Jd:
Punkt widzenia - serial
obya. ~od. "".
11 .00 Swial dzikich zwie·
rząl: Myszołów i sokół film dok. prod. ang.
11.2l1(m F~ PalAtIs
-Iim """ p<od. USA
12.55 Wstań - rep.

13.35 Kino letnie: Jesienne slofI.
ce - film obycz. proc!. argenl.
15.25 W!lldomości
15.35 Moda na sukces - serial
16.00 Cale fin de siecle: Dzieci

13.30 Miłość i namiętnośćtelenowela
14.15 McGregorowie - se·
rial prod. aUS\IaI.
15.05 Kabaret z m~ością w

16.2Q Credo 2000
16.4500 Sydney z Je<ttnką

16.00 Panorama
16.10 ZlOlopolscy - serial

12.ooWtadomości

13

6.30 Telezakupy

-

..

TVN - 20.30

POLSAT

RTL 7

6.00 Pmenka na życzenie
7,00 Jeździec srebrnej szabli
- serial anint prod. \JSA
7.25 Salman - serial anim.

6.00 Teledyski

7'" ~!1'I1m - "'."'.
blic.
8.00 Porro::: domowa - serial
8.35 LegerdyOJng-Iu-_
9.30 Swial """"9 KIepskich
- serial kom.
10.00 ROOzina zastęp::za -serial kom. pi'od. polskiej
10.30 FlOfefla - serial obycz.

proc!. peruw.

l'fClny
17.50 Gość Jedynki
18.00 Matki, iony I kochanki - seri.> ",od. pol.
19.00 WIeCZorynka: Bolek i Lolek

"'-

19.2Q~

ki
9.00 Komando Malolat serial krym. proc!. niem.
9.50 Smiecooteka - pr.
roz.
10.40 Beach Patrol- serial
obycz. prod. USA
11.30 Teleshopping
12.35 Beczka śmlechu - pr.
roz.

USA

"".
14.00

Dyżurny sa\yryll kraju
14.30 Kalambury - teleturniej
cla. dzieci
15.00 Karale KoI- serial anin.
15.30 Informacji!
15.55 Het1wIes - serial fantasI.

16.45 Z głową w chmurachserial obycz. prod. brazyI.

17

rialobYCl.
7.25 Odjazdowe kresków·

12.00 Oni. ona i pizzeria- se·
rial kom. prod. USA
12.30 Graczykowie - serial
kom. prod. polskiej

proc!. USA

17.05 Zbawieni? - rep.
17.30 Program lokalny
lB.2OPamama
18.55 Jeden z dziesięciu
teleturniej

6.40 Sunsel Beach - se-

17.45 FlOI"eDa - serial

rbfc2.

prod. peruw.
18.35 Super Exp"ess TV
l B.55 Informacje
19.05 Zl:ultowany Aniol - teIeoowela prod. argent.

13.00 Sunset Beach- serial
obycz.
13.45 Trzy razy Zofia -le·
lenowela prod. meksyk.
14.10 Z ust do ust - serial
prod. australijskiej
14.35 Odjazdowe kresków·

ki

17.20 Beach Patrol - serial
obycz. proc!. USA
18.05 Komando Ma!oIalserial krym. prod. niem.
19.00 Zoom
19.30 Beczka śmiechu-pr.

roz.

• I krym. prod.

USA

20

21.00 Sprawa dla reportera
21.35 Skrzydlate safari - film doIt
prod. USA

22.35 Monitor Wiadomości
23.00 Sportowy nasz
23.10 Zlote twy: Krótki film o zabi.
ja<iJ -<>amat obya. prod. pol.
0.30 Piąta pora roku - pr. przy!".
0.50 KoIeI" Koiej polowa (p<mt.)
1.05 Szwedzkie tango -film doIt
2. 05 Telezakupy •
2.20 Zakoc'czeoie programu

22

7.45 Fantas\y(:Zna ezwófkaserial anim.
8.10 He·Man i wladcyWSlech·
ś.,.,;ata - serial anim.
8.35 Oe!fy - serial anim.
9.00 Łebski Harry - seMl dla 9.00 Kassandra - teleoowela
10.00 Telezakupy
dzieci
9.251 _ _ - - 10.30 Festiwal Muzyki 0dnaIeanim. dla dzieci
zIooej
9.45 TeleskJep
11.00 Kowalski i Szmidt - ma·
10.00 Zwar'owana forsa
9"jn
10.30 Kosmiczna krucjata - se· 113) Wrxf1.NwszystiQ'n - serial
rial s.f. prod. USA
12.00 Wielka historia małych
11.25 TeleskIep
11 .55 N~ óę nie zapomnę",Ol obya. prod. _ "
12.50 AngeIa -serial

--

13.45 Fantastyczna czwórI\a serial anim.
14.05 He-Man i wladcy wszech·
świata - serial anim.
14.25 DeIfy - serial anim.
14.50 Łebski HNry - serial arim.
15.151nspek!or Gaó;jel- serial
15.40 Szkoła z!amanych serc serial dla m!odzieiy
16.10 BajeI w BeI·Air - serial
16.40 Esmefakia - serial

-

17.35 Maraton uśniechu -

'9a

10.35 Muzyczna Darni 10.50 Rejon umocniony
H,I
11 .05 Tajemnice zwie..
11.00 O nas
11.28 DelfIflY
11.35 Rekonoracja
11 .54 Bezpieczeństwo 12.00 Syn mamotrawnyna !todze
filmfab.
12.05 Swiat dalekich
pod<óiy
12.~ $wiat bez tajem.

".,
oc

12.51 Ekonomia? Nic

'"""'90'
13.02 Niebezpieczne
kobiety - dramai
obya.
13.50 Dwory i pajace
ziemi gorzowskiej
16.02 Niebezpieczne
kobiety - dramat
obya.
16.50 Dwory i pajace
ziemi gorzowskiej

~.

l B.OO Ak1uaIności
17.01 Program dnia
18.20 Gość TV Rzeszów. Nad- 17.18 TeIedzieonik

I B.05 Por tu Am:r -serial ob')'cz.
inspektor Ireneusz Wa·
chowski pierwszy zastępca
prod. _ "
\9.00 TVN Fakty
KG PoI<j
19.25 Sport
18.35 Wiek dwu:1ziesty - SItr
... od«yć-_ ....
19.35 AngeIa-seriaI
19.00 Europa wza}'tldzie-pr.
pubf<.

-

18.15 Jutro weekend
19.30 Wtadomości
19.56 Sport

20.10 Viper

7.00 """'" _
wszystko 8.01~
9.05 Slowo życia
- amerykański serial lab.
9.10 Kalendarz litur·
822~sięzg.r
7.35 Ki::ia j BąbeI- Nm aniot
ti: - 00mII
giczny
9.55 łJnaItIa lWnr:7Na 9.15 Na początku była
6.00 Akh.Iahości
8.10 Rzeszowskie ulice i 0ko- 10.00 Muzyka
woda
OCEl. Oobrzechówwieś, Cl . 1 10.16 Program dnia
9.45 W1eik0poiska -film
8.30 Integracja - magazyn
10.23 Teledziennik
kraj.
(powt.)
10.10 Julian lebrowski
8.45 Pogranicza medycyIly

dla dzieci

16.35 Sunset Beach- se·
rial obycz.

19.30 0iak9 z Bachem

6.40 Esmerakla -Ielenowe!a
prod. 7.30 TeleskJep

TV NIEPOKALANOW

DAMI

TV RZESZOW

11 .30 SI Cosby i str.mne ctze.
ciaki - serial kom. prod.

13.30 Sekrety rodzinne - pr.

RTL 7 - 20.00

17;)2 """"" """"
17.35 Muzyczna Darni
l B.07 Reksie - ba;a
18.15 Kot'lchórzem
podsZyty - baI<a
l B23 Kot, któIy niena·

-""-bajka

19.30 """'" wy;,śri wszystko 18.35 Wdayraz wzoo
l B.58 Dełfiny
1924 NiezwyIde sp;wty
19.30 Yaroj 000V1ger
-filmprzyg.
19.55 Onwi 17
20.00
obya. prod.

21 .35lyj bezpiecznie
21 .50 Dwójkomania

22.00 Panorama
22.25 Sport·lelegram
22.30 Radio Powstańcze
22.40997 -magazynkrym.
23.15 Z ArchMun X- serial
24.00 Kruk - serial
0.45 Giganci XX wiellu:

Rooakl Reagan
1.40 Na pełnym morzuserial

""""- """",.

225 AbJm cłą;nowski
2.55l.atJ'eac:i I nagód Mię-

sów Skrzypcowych im.
H. WlElniawskiego: Piotr

.I
20.30 Misja wczasie - serial
s.t. prod. USA
20.50 lOSCManie lono
21 .25 Nikila - seriaJ sensac.
prod. USA

--

22.20

22.50 Wy<;ki
TO
22.55 Informacje i biznes in·

'''''

23.25 PoIi!yczne graffiti
23.40 Różowa Icntyrta-magazyn efOtyczny
0.10 Super Exp"ess TV
0.30 T"';« Ibę -Iim obya.
prod. USĄ
2.15 Muzyka na bis

13.05 Marzenie Oafliela
Comboniego
13.30 Oduywamy piane·
tę Ziemię

14.15 Archeologia
15.00 Koronka do M~()-si9fdzia Bożego
15.10 Spotkanie
15.2Q Malta
15.50 Ojciec ojczyzny
16.10 Taize
16.40 Siadami przymierzaz Bogiem

17.05 Nasza Pani z Gwadelupy
17.5O.Drogami Europy
lB.OO Solidarność
lB.4O Muzyczne okienko
19.00 Ciekawe wywiady
19.20 Zaczarowany ołó'
wek - film dla dzieci
19.30 Lumen 2000
20.20 Bułgarscy święci

''P.

-lifm dok.
dy
20.35 Różaniec
2Q.22 BeIIamy - film 2t.00 ApęI Jasnogó""
20.16 f>roc;pJza lXl9O"

- oddział spe·
cjalny - serial krym.
prod. niem.

21.10 Nowenna przed

k<ym.

uroczystością

21.30 Tysiącletni Gdańsk

zW",",

22.35
Mwyka
22.30
- serial
Teledzienrlk
krym. prod. austral.
23.2Q 200m
obyCZ. USA
122 :ii P<l9<wOcza medycyny Prognoza pogo23.50 Columbo - serial 23.25 Fa - serial sensac. prod.
_ t.yt.
22.45 Mwyka
k>ym
0.15 Wupalną noc - serial
23.00 Z<m'lczenie pn1.25 Cobra - oddzial specjalny 3 - serial krym.
1.05 Granie na zawcianie
!)'affiU
prod. niem.

bI. Jo·

at

d.

5.00POŻ~

Janowski
• oj ,
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•

•
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Tomasz Ayzner

s portowe

Nowe towarzystwo
Podział

kraju

adm inistracyjny

zmusił okręgowych

do przetasowania
składów poszczególnych
grup V ligi. Najciekawsze zestawienie skomponowano w
grupie stalowowolskiej.
działaczy

tu będą dwie drużyny z
grupy rz.eS20w~1ciej. dzi esięć
z byłej turnobr.teskiej i czterech
beniaminków. Zat"iętu walka 10czyć si ę. będzie o pierwsze miejsce. dające awans do IV ligi lfaworyci - Stal II Stalowa Wola ,
Tloki II Gorzyce , Sok61 Nisko i
SIal Nowa Dęba). jeszcze ciekawsza będzie rywalizacja o prolongatę bytu. Spadllją bowiem tny
drużyny . plus tyle, ile nll sIniowowolski teren spadnie z podkarpackiej IV ligi.

G

rać

Oto terminarz
rundy JesienneJ:
1. kolejka -12 sierpnia (sobota)
Sparta Jeżowe· Retman Ulanów, Budo-Instal Tlirbia - Sok61 Nisko, Unia II Newa Sarzyna (b) - Siarka II Tarnobrzeg,
OlS Scbów (b) -Czarni t...pa, LKSŁawnica
(b) . Stal UStalowa Wola, SIal Nowa Otba - Sokół Mal;n;e, LZS Wydrza (b) - San
KIy>ów, ilyw Im"""', Tloki II Gooyoo,

2. kolejka - 15 sierpnia (wtorelti)
Retman -noki II, San· ZIyw, SokóI M.
- Wydrza, SIal USI. W" Stal N, D.. Czarni· Ławnica. Siarka II· Sob6w, Sok6t N.
- Unia n, Sparta - Budo-Instal.

W~drza'

3. kolejka -19.(20 sierpnia
Budo·lnstal· Retman, Unia II - Sparta,
Sobów - Sokół N., l awn;ca . Siarka n,
SIal N. D.· Czarni, Wydrza . Stal nSI. w..
ZIyw . Sok61 M" nok! U- San,
4. kolejka - 26/27 sierpnia
Retman · San.. Sokół M,· nold tt, StaJ
II SI. W. . ZIyw, Czarnl- Wydrza, Siarka
11 - Stal N. O., SoIIól N. - lawnica, Spal.
ta - Sobów, Budo·lnstal· Unia II.
5. kolejka - 213 wrzeŚJ1la
Unia 11- Retman, Sobów· Budo-Insta!.
Ławnica . Sparta, Stal N. O. - SoII.ćI N..
Wydrza - Siarka tt, lr{'N ' Czarni, noki tt
· Stalli SI. W., San - Sok61 M.
6. kolejka - 9/10 września
Retman· Sokól M,. Stalli St. w,-Sao,
Czarni -noki II, Siarka II-Zryw, SoK6t N.
- Wydr:za, Sparia - SIal N. D.• Budo-Instal
- lawnica, Unia II· Sob6w.
7. kolejka - 16117 września
Sob6w . Retman, Ławnica - Unia U,
Stal N. D. - Budo·lnslal, Wydrza - Sparta,
ZIyw - Sokół N.. n oki 11- Siarka II, San Crami. Sok61 M.· Stalli SI. W,

8. kolejka - 23/24 września
Retman -Stat II SI. W., Sparta· ZIyw ,
Siarka II · San, Sokół N.. Tloki II, Czarni
· SoI<.6ł M.. Budo-Instal - Wydrza, Unia II
· Stal N. D.. Sob6w· lawnica.
9. kolejka
- 30 wneśnlall paidzlernJka
Ławn1ca - Retman, Stal N. D. - Sob6w,

Unia II, Zr{'N - BlJdo.lnsJal. no-

ki II - spana, San - Sokół N" Sokół M. -

Siarka II, StallI SI. W, , Czarni.
10. kolejka - 7/8 patdzlernlka
Retman· Czarni. Siarka II . Stalli St.
W'I Sokół N. - Sok6I M., Sparta· Sao, Bodo-Instal- no~i II. Unia 11 - lr{'N, Sob6w
· Wydrza, Ławnica . SIal N, D.
11 . kolejka - 14115 paidziernlka
Stal N, D. - Retman, Wydrza - Ławni
ca, lIyw. Sobów, noki li· Unia II, San·
Budo-Inslal, Sokół M. ' Spana, SIal II 51.
W, - Sok6t N.. Czarni - Siarka II.

lZ. kotejka - 21122 pa.tdziemika
Retman - Siarka II, Sokół N. . Czami,
Spana -Stalli SI. W., Budo-Instat - SoMt
M., Ur\ia II· San, Sobów· Tlokil!. lawni·
ca - Zryw, SIal N. O. ' Wydrza.
13, kolejka - 28/29 patdzlernika
Wydrza . Retman, ZIyw - Stal N, D..
noki II - Ławnica , San - Sob6w, Sokół
M.. Unia II, SIal II St. W. . BlJdo-lnstal,
Czarni· Sparta, Siarka II . Sokół N.
14. kolejka - 4/5l1stopacla
Sparta· Siarka II, Budo-Instal - Czar·
ni, Unia 11 - Stalli SI. W., Sobów - Sok6ł
M" Ławrica· San, Stal N, D, - noki II, Wy.
drza ' lfyił, Retman· Sokół N,
15. kolejka -11112 Ustopada
Sokól N.. Sparta, Siarka 11- Budo·ln·
staJ. Czarni' Unia II, StaJ Il St. W. - Sot:ów,
Sokół M. - Ławnica, San· Sial N. D.. noki II · Wydrza, Zryw - Retman.

mawa

z IV ligą .
Drugi sezon rozgrywek w
klasie międzyokręgowej btdzle ostatnim rokiem jej Istnienia. W nast,pnym sezonie przestanie ona Istnieć ,
gdy.t: przepisy PZPN zabran i aJą tworzenia podobnych
konglomeratów.
o IV ligi awansujq dwie najDBrzozovia
- fa worytem
lepsze
MOSiR , AKS Krodrużyn y

są

śnianka (klUb ren "wchłoną!" zrujnowane KarpalY), Czuwaj Przem yś l i Orzel Prleworsk - a pozos ta łe dru żyny s padną do klasy
okręgowej . W związku z tym zbliżające się rozg rywki nie zapowiadają s ię zbyt atrakcyjnie; walka toczyćsię~ tylkooawans.

Terminarz rundy jesłenneJ :
1. kolejka -12/13 sierpnia
LKS Głowienka (b) - Brlozovia MOSiR
(s), Górnik Strachocina -AKS l<rośrMaIi:a

Krosno (s). Sanovia Lasko . cne! Baża·

"""'" _""""
<>re,,,,,,,,
{sI, Bizon
NaIIa Jedli.
Przemyśl

MedyIIa •

cze, SzaroIl<a l.łlefce . <hel PrleY.orsk (s),
PiastT~ (bl· PogorIl.ubacz6w.
2. kolejka -19/20 sierpnia
Brzozoyia • Górnik, Pogoń - Gtowien·
ka. KmśIianka - Sanovia. Orze! B, - Biesz·
czady. CZlJWaj · Bizon. NINa -Szarotka,
Orze! P, . Piast.
3. kolejka - 26/271ierpn1a
Sanovia· BrzoZOY!a. Głowienka · GÓl"'
nik, Pogoń - Orze! P.. Bieszczady - Krośnianka. Bizoo· DI2et B.,Szarotka -Czu.
waj, Piast· NaNa.

iurkot. tymczasowy lastępca
Romana Gruszcckiego.jest jednocześnie szkoleniowcem drugiej
d rużyny . Na m.zie godzi obowiązki
(treningi i mecze z dwoma d ruży
n:uni). ale działacze Wisioki wiedzą , j.ejuż niedlugo obu ekipom 7.acwą kolidowllć tcrntiny spotkmi .Złożyli śmy propozycje objęcia posady pie rws~.ego trener,} dziesięciu
slkoleniowcom - poinformowllł
"N" Roman CiochoTi , kierownik
sekcji pilkarskiej, - Ich nazwisk nie
podamy do wiadomości, bo ni e
chcemy ,.sp:tl it" któregoś z niclL
Niespieszymy się z tą decyzją.choć
niewyklue1..Ooo. że nowy trener poprowadzi u ru 7,ynę j u ż w najb l iż
szym meczu z Lublin ianką.
Za libero. Kr/.ysltofa ~tochę ,
który razem l trenerem Grus:reckim
pr/.cs1.cd ł do MKP SIal Mielec,już
znaleliono zastcpcę. Miecl.yslllW
Gosek. wychowanek Wi słoki gmjąey ostatnio w Teamie Prl.cclaw .
powróci ł do Dębicy i w pierwszym
meczu w Nowym Sączu należal do
wyróżniających s ię graczy na b0isku .
mawa

C

MP pOłudniOWO
-wschodniej
w skokach
przez przeszkody

4. kolejka - 213 września
Brzozovia . Bieszczady, Górnik - Sanovia. Orzet P.' Gtowienka, Nafta - Po'
goń; Krośnianka - Bizon, Orzet B. ' Sza·
rotka, Czuwaj· Plas!.
5. kolejka - 9/10 września
Bizon . BrzozOYia Bieszczady· Górnik.
Głowienka - Sanovia, Pogoń - Czuwaj,
Orzet P, - NaNa. Szarotka - Krośoianka,
Piast · Orzeł B,
6. kolejka -16/17 września
Brzozovia . Szarotka, Górnik · Bizon,
Sanovia - Bieszczady, Nafta · Gtowienka,
Orzeł B. ' Pogoń, Czuwaj· Orzeł P., Krośoianka - Piasl.
7. kolejka - 23/24 wrześn ia
Piast - Brzoza.1a, Szarotka - Górnik. Bizon . SaneYia, Głowienka · Bieszczady,
Pogoń· Krośoianka. Orzeł P. - Orzeł B..
Nafta · Czuwaj.
8. kolejka
- 30 września/l paidziernika
Brzozo'łia - Pogoń , Górnik - Piasl, Sa·
novia - Szarotka Bieszczady · Bizoo. Czuwaj . Gtowienka, Orzeł B. - Nafta, Kro·
śolanka . Orzeł P.
9. kolejka - 718 patdziernlka
Orzeł P, - Brzozovia, Pogoń - Górnik,
Piast - Saoovia, Szarotka· Bieszczady,
Głowienka • Bizon, Nafta . Krośnianka,
Czuwaj - Orze! B.
10. kolejka - 14" 5 paidzlemiJul
BrzOZcMa · Nafta.G6m'k - 0rzeI P., Sa·
novia· Pogoń , Bieszczady· Piast, Bizon
· Szarotka, Orze! B, - Gtowlenka, Kro·
śnianka - Czuwaj.
11 . kotejka - 21122 paidziemika
Czuwaj· Bnozovia, Na Na . Górnik,
Orzeł P, - Sanovia, Pogo(i - Bieszczady,
Piast · Bizon. Głowienka· Szarotka, Orze!
B. - Krośnianka.
12. kolejka - 28129 pa.tdziemlka
6nozo'o'ia· OrzeJ B., Górnik -Czuwaj,
Sanovia . Nafta, Bieszczady . Orla P., Bizon - Pogoń, Szarotka · Piast, Głowienka
· KroŚrllanka.
13, kolejka - 4/5 listopada
Krośnianka · BrzOZcMa, Orzeł B. · Górnik. Czuwaj· Sanovia, Nafta - Bl&szeza'
dy. Orzeł P. . Bizon, Pogoń - Szarotka,
Piast · Głowienka.
MaWa

W RZESZOWIE
Od 11 do 12 sIerpnia 2000
roku na Podkarpaciu odbę
dzie s ię 8 Rzeszowski Rajd
Samochodowy. B ędzie to
największa impreza samochodowa w naszym regionie. Rajd jest organizowany
z okazji 50-lecia Polskiego
Związku Motorowego.
Rze~zowski" stanowi jcd"
. n oaeŚ n i e IV rundę Rajdowego Sa mochodowego Pucharu PZM. rundę Pucharu Daewoo Lanos w r:unach rajdowych
mistrzostw Polski. Jest także kandyrl:Jtem do rajdowych samochodowych mistrzost w Polski
w 200 1 roku . - Rajd zostanie r0zegran y na malowniczych trasach Pogórla Karpackiego - mówi kierowni k biura prasowego
rajtlu, Marcin Grad, - Trasy te
będą trudne technicznie. Kibice
tradycyjnie powinni być zdyscyplinowani i sluc hać poleccn służb
zabezpieczających . GI6wna Komi sja Sportu Samochodowego
obiecała nam , że jeżcl i rdjd bę.
dzie mial więcej punklów n i ż
ostat ni w tegorocznej klasy fika cji rajd to w pn:yszlym roku ,,8.
Rl.eszowski " będzi e jednocześnie eliminacją do rajdowych
mistrzostw Polski w 200 1 roku.

8

C hc iałbym zaznaczyć, że w ś ród

zaproszonych gości jest nasz naj·
lepszy rajdowiec. Kil.yszlof Hol owczy~·.

W Leżajsku

końca

Arkadiusz Westwalewicz zapowiedział powrót do krośnienskiej druktóra już pod nowym szyldem chce miał tylko roczny rozbrat

Marcin Ciurkot prowadzi
tymczasowo zajęc ia z pllkarzam! lI~igowej Wisłoki DębIca.
Cały czas trwają poszukiwania
nowego szkoleniowca.

Zlot

PIŁKA NOŻNA' TERMINARZ V LIGI - JAROSŁAW /KROSNO

żyny,

HOŁOWCZYC

Podwójny
Ciurkot

Oużą Imprezę jeidziecką organizuje klub Equlstro z Wierzawlc. 19-20 sierpnia, na stadionie Pogoni leżajsk, odbędą
się mistrzostwa Polski połu
dniowo-wschodniej w skokach
przez przeszkody.

tan w
lepsi
z
S
wództw lubelskiego.

naj woje-

~..a wodach awi z ują

jl'Źdźcy

k ł ubó w

małopolskiego,

św iętokrzyski ego

i podkarpackie·
go. w tym kad ro wicze: Gr/.egorL
Kubilik (KJ ..Garo" Zaborów), Olcg
B adałow (lUK "Pod Żubre m" Nicpolomice). S ławomir Uchwat (JKS
.. Pogórze" G lin ik Zaborowski ).
Łącznie ma wystąpić 120 zawodnikÓw .
Otwarcie mism:ostw nast'łpi w
sobotę (19 bm.) o godzinie I I, natomiast w nied z ielę zawody rozpoczną s ię o godz. 10. Przerwy mi~
dzy konk ursami uatrakcyjnili występy kapel ludowych z Ukrainy.
S łowacji oraz Wierzawic , ł mprezę.
organi7.0waIl:! prLY wspólud7jale le7.ajskiego U rt.ętlu Miasta, sponsorują ZakJady Piwowar.;kie w Lcr.ajsku SA, Zakłady ChemiC'lJlC "Organika-Sarzyna"' w Nowej Sarzynie, PZU - Oddział Okręgowy w
Rzeszowie, Era GSM - Pr7.edstawicieisIwo Kraków "Alkom" i Zaklady Prze twórstwa Mi ę s n ego
,.Alar" w Sarzynie .
gb

Siatkarska gala
Wielka frajda czeka fanów mę
skiej siatkówki - w dniach 30-3 t
sierpnia odbcdzie s ię w Rzeszowie międzynarodowy Turniej XXlecia NSZZ "Solidarność". Prócz
ekipy Resovii w zawodach wys tą 
pi,,: trenowany przez Marka Kar·
barza Kazimierz Plomień Sosnowiec (4 miejsce w minionym semnie w ekstraklasie), J astrt.ębie
Borynia (trener Jan Such, 5 . miejsce w ekstraklasie), oraz Neflj anik JarosławI (4. miejsc!!. w rosyjskiej ekstraklasie). Więcej szczególów o turnieju przedstawimy tuż
przed imprezą.
tor

Start i mela rajdu znajduje się
na uj. Bul warowej w Rzeszowie,
mie szczącej s i ę nad brzeg iem
W i s łoka . Pierwsza za loga wystart uje 12 sierpnia o gotlz 6.20 .
Długość calkowita rajdu wynosi
411 km . w tym odcink i specjał -

Trzech

Słowaków

ne Ikzą okolo 150 km. Trasy odcinków specjalnych ~dą prz.ebiegać przez następujące miej~cowości: OS · I i OS - 12 (Lu·
bcnia - Polomia). OS - 2, OS - 6.
OS - 9 (Węg lówka - OdrzykO ti),
OS - 3 , OS - 7.0S-IO(BajdyPOI0k) , 05 · 4,05 - 8,OS - 11
(Kon:zyna - Kombornia), OS - 5
lŻyz nów • Żarnowa) i OS - U
rozegrany zostanie w parku nad
Wisiokiem przy ul. Bulwarowej.
Slart pierwszej zulogi do lej ..supcrpróhy" na s tąpi w sob(ltę o
godz. 17 .02.
N!l lik ie zgloszeTi figuruje 6H
za lóg. Z numerem I wystartuje
Pilwcl Dytko ( Nitrox Reully
Team) j ad ący samochodem M itsubislti Lancer EVO, z "dwójką" pojedzie B a rtł om i ej Ba niowski, kierujący Subaru Impreza . Numer trzy Sebastian
Frycz (Citroen Polska) jadący
Citroenem Saxo. Rzeszowianin
Gncgorl. Gr.lyb (Moto Car 93)
~dzie pokony w ał t rasę. Peugeotem 106 Reatl y. Warto dodać ,
że G. Grl.yb w Rajdzie Kormoranu i Elmot zają ł I. miejsce w
Pucharlc Peugeota. Sympatycy
spo rtów samochodowych zohaczą w akcji innych zawodników
reprezentujących nasz region :
Aleksandra Opiolę , Miroslawa
Dro idż a . Rafała Rzemienia i
Kr/,ysztora Zukowskiego.
Organi zatorzy 8. Rzeszowskiego Rajdu SamochodoweJ!;o
proszą kibiców o przestrzeganie
prze pisów bezpicczenstwa i niestawanie podczas trwa nia zawod6w w miejscach nie wyznaczonyc h.
JERZY NACHMAN

trenuje w SKH

Pierwsza
wygrana
Po trzech dniach treningu
na lodzie hokeiści SKH rozegrali pierwszy mecz kontrolny
z KTH w Krynicy, wygrywaJąc 3:1 (0:0,0 :0, 3:1). W drużynie sanockiej wystąpiło
trzech hokeistów słowackich :
napastnicy: Pavel Fedor, Jan
TiOlko oraz obrońca Bronlslav Stolarik.
t! skład, wjakrn w;stąJiI

WaWfZkiewicz
OFraszko,

zestXll SKH:

(SD. lewandowski) R.
A. Burnat, T. Dernkowi:z, A.
FraszXo, SecemslIi-lubik, StoiarM. Fedor,
Tmko, Cwi<ra - Baryła , Sober"a, Radwań·
ski, MUan, Niemiec - Pomykata, D. Dem·
kowlcz, Brejta, M. Burna!. Miśków. Niewy·
stP: Maciej MeI'mer przebywaJący na 5pO('
!oWym obozie uczelnianym,
Wdrużyn ie KTH zagrali: Patryk Pysz,
Slusarczyk, Cieśtak, D. Laszkiewicz, G,

Plekarskl, Mytnik, Krzak, Tomanek, Pik-

sa, Ośko, W~ow~ , Chabior, UIbao, Trz6·
pek, Cieraclew. Wbramce Ic.rynickieJgrat
l iaja, ChocIaż w boksie stał Ja·

młody

worskl.
To by ł pierwszy mecz SlU\oczan,
rozegrany już po u-t.eCh treningach
na lodzie , Trudno więc wymagać
pięknych. sldlldnyc h akcji i gry na
najwy uzym poziomie. Jak jednak
podkreślajlj jego obserwatorzy. był
to zaci~ty pojedynek. rozegrany w
szybkim tempie. Po dwóch wyrównan ych te rcjach, w k ońcówce
mający w ięcej sił goście, przeła 

mali opór rywali. zasłużenie wygrywając cale spotkanie . Pierwszą

zdobyli kryniczanie w 46
rniu po strzale Daniela Laszkiewicza z podania Tomanka , Wyrównal w 54. min Secemski z po.
dania A, Fraszki i Dcmkowicza.
W 55. min było już 1:2, a gola
strze lił ewikla z podania Milan/l.
I wreszcie w 59. min kropkę nad
"i"' jlOstawi ł Roben Fr.tszl.:o, Str7.cl aj~c gola z podania Secemskiego
i Adama Fraszki.
Uwagę kibiców sanockich hokeistów wzbudzają postacie Zbwodnik6w słowack ich, którzy po.jawiłi się w zespole. Jednym z nich
jest lewoskr.lydlowy napastnik ravel fedo r . którego zapewne pamiętają z jego wy stępów w drużyn i e Pod hala Nowy Ta rg w
ubieglym sezonie. Całkowicie nowym nabytkiem jest natomiast
Jan Timko. To 28-letni środkowy
napastnik , grający ostatnio w drużynie HC Banska Bystrica. Wcześn iej występował w IskJ7.c Smrecinu Banska Bystrica i MEZ VTJ
Mihalovcc. Jako junior by ł reprezentantem S łowacji do lat 16 ,17 i
18. W czasie kariery sportowej jego trenerem prz.cz 2 1ata był obecny trener SKH Jozef Centofalsky.
Je ~t żonaty (żona Jana). ma 4-letbr.unkę

ni ą córkę .

Kolejny mecz kontrolny sanoczanie rozegrają w najbliższy pią
tek o godz. 17. a ich przeciwni kiem będzie drużyna KTH Krynica .
MARIAN STRUŚ
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Stronę przygotował

NOWINY

Tomasz Ryzner

czwartek, 10 sierpnia 2000 r.

sportowe

IV ru nda MDMP
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Cudu
brak

KOMPLET JKS-u
KOLOROWO

Wczoraj rozegrane zostały
turnieje IV rundy mlodzież~
wych dru ż yno wych ml ~
st rzostw Polski na z u żlu .
KKER Stal Rzeszów i ZKS
Krosno startowały w Często
chowie I zajęły odpowiednio
trzecie i czwarte miejsce.
CZĘSTOCHOWA : 1. Wl6knian Radson Częstochowa 45 pkt · Jędnajak 14
(3.3.3.3.2), Czerwiński 11 (3,2.3,3.d), Fi·
jalkowslli 11 (3.2.2.2.2). Pietraszko B
(2,2.2,-,2), Tomczyl<. 1 (1); 2. Apator Nelia Toruń 44 pkt. - Chrzanowski 11
(2,3.3.Q,3). Pawlikowski 11 (1.2,3,2.3).
Kłos 10 (2,1, 1,3,3), M. JagLJŚ 12
(2,3,1 .3.3), 3.I(KER Stal Rzesz6w24 pkt
- Baran 9 (3.3,2.I,d). Micat 5 (1,0,2,1,1)

IZOLATOR BOG UCHWAŁA
• UNIA NOWA SARZYNA 2:1 (1:1)
2. mln· P. Baran 1:0, 21, mln - Indyckl
(głową) 1:1, 54. mln - Skiba 2:1.
IZOLATOR: Nierojewskl 6 - Gnida 6,
Szymański 6, P. Baran 6, rwanowskl 6·
TłueleIt 6, Skiba 7 (59. Marczydlo), Synlec
6, Gorczyca 6 - Klimczak 6, Mlkloś 7 (88.
Sawlckl).
UHlA: zaslawny 2- Dublel4, Z. Baran
O, Nowak 3, Gramatyka 3- Madefa (9, Indyckl 4: 84. Leśko), Boroń 5, Zybura 0,
leja 3 (58. Gardyś) - Bednarz 3, Kowal"" 3.

ba 5, Mastaj 7 - Kasprtyk 6, Lachowlcz 6
(n. Nowosl&lskij.
WlSAH: lak 6· Babula 5, Stel8l'lskl 5,
B iałek 4, Janus 6 - Smylda 5, Bryka 5, PIlawlecki 6 (84. Babh\skl), Szypuła 5 - Plola 4, Mrzygłód 5 (88. Grazda).
Sędziował Krzysztot Bomba (Mielec).

.........

Gospodane struciIi dwa punkty
g.łównic przez słabą poslaw~ swojej
II linii. Poza Robertem Maslajem
(najlepszym na boisku), nikt nie
wspomagal miejscowych napłlstni 
kÓw . Wprawdzie Czarni stworl yli
zdecydowanie więcej grożoyc h sytuacji. ale ambitna postawu gości ,

GoScie l.nprezentowaJi s ię juko
wybiegana. prezentująca
futbol prosty, w którym glówne r0le grały zdecydowana i rozumna
obronu omz grożne kontr..Ltaki . JKS
usta wil sobie szybko mecz: po akcji
kontnrjącej Litwin obsł uzył Pietrynę , 11 len z 6 metrów Jlrt.elobowal

dnr ży na

NCC - Zbigniew Czerwiński· 65,74 sak
w XV wyścigu. Widzów 600. Sędziował
Stanlslaw Pi&ńkowskl z Gorzowa.

Supremacja Włókniar,w i Apatom nie podlegała dyskusji. W ekipie KKER-u Stali aktyw nie i bojowo na dy~"tan s ie jeździ ł Baran.
t KS Krosno zdecydowunic odstawal od reS'"L.ly slawki, alc miał
w s k ład7.ie ty łko d\....óch zllwodnik6w. W XV I wyscigu wygra ł J~
drzcjak, ale S1..c~.ure k przyjecha ł
przed Baranem i wice mistrl.em
Polski - ChrL.anowskim .

Krzyżaka .
Gospodnrzc7.ICwanżowal i się ak-

2. Wlókniarz
3. Unia T.
4. KKER Stal
5. 2I<S

3
3
3
3

9
7
6

glową

przy zmiennej pogodzie walczono w Boguchwale o kaźdą pilkę, na ziemi i w powietrzu. W glówkowym pojedynku Miroslaw Iwanowski (z le·
wej) i Paweł Kowalczyk. Akcji przygląda się S/anislaw Bednarz.

,
O

+161

2:ółte kartki: Szymański, P. Baran. Synle<:,

.123

MarczydłO - Z. Baran. lndyckl Kowalczyk.
Zybura, Bednarzi czerwone: Z. Baran (74i
druga tórta~ 2ybon1 (77: faut bez piłI(i~ WIdz6w 35O.

.. 117

.49
.17

GNIEZNO: , . ZK2 Polmos Zielona Góra 55 pk! - Slojanowski 15. Kujawa 14,
Kurmański 12, Smo1er 9. Borowieckl6, 2.
Ludwik Polonia P~a 27 pkt · Miśkowiak 9,
Gapiński 11 . Giżyd<i 7. 3. Gwardia War·
szawa 25 · Ochat 8. WIŚIIieWSki 5, Łysaw·
ski 7. Ml)drecki. 4. Start Gniezno 10 · D.
Cieślewk:z 2, Związko 2, lJnelte 2. Wojciechowski 2, Skrzypczak 2. NeD - To·
masz Gapiński -66,94 sak. wIII biegu. WI·
dzów 300. Pauzowal Atlas WrOCław.
I. W
2. AUas,
3. Piła
4. Gwardia
5. Start

3

,,

4

6

3

.135
.126
+124

.48
.38

3
3

GDANSK: l . lotos Wybrzeże Gdańsk
40 pkt · Cegielski 12, Duszyńskl 13. SnOl"
mowSki 10. J. Walczak 5, 2. Pergo Go·
rzłlN 32 p!o.1. - OkoniErNski 14. Kwiall<owski
8, Oąbrowski 5, Szalkiewicz 5. 3. Kuntersztyn Grudziądz 31 pkt.. L Dados 3,
KIerzkowski 9.~ , Knapp 12. 4.
Iskra QsIl'ÓW 13 pkt - Malec:ha 8. JazieW!C2.
1. Szczepaniak 4. NCC - Krzysztol CegeIski . 65.88 sak wrł biegJ. Wmów 21ys.
Pauzował TZ Noban.

l . Pergo
2. Wybrzeże
3. Noban
4. Kuntersztyn
5. Iskra

3
4
3
3

3

,
7

+117
.126

6

.95

3
O

...

..7

ŁOD2: : l . PoIorIia Bydgoszcz · 44 pkt Slaboń

15. Rabatki II. Slanislawski i
Umiński po 9. 2. RKM Rybnik 43 pkt. Szombierski II , Chromik 10, Szmid 8, Pa·
dowsk1 7, Węgnyn 7. 3. tTZ t6df 15 pkt.
• Matińskl7, ~4 . Duc:laJ,M. Da·
dos O. 4. LKZ Lublin 13 pkt.. Jeleniewskl
10. Upniack.i 3, Stolarz O. NeO • Ralal
Slombierski · 71 ,2 sak. wVWfŚCi9u. Wi·
dzów 500. Pauzowała U~ Leszno. m.b,
1. RKM
2. Polonia B.
3. Unia L

4. tTZ
5~ L.KZ

• •

10.5 -t180

3
3
3
3

5,5
I

+112
94

po której Radawiec strzałem
solidnie przeegz,lImi nował
Fabińskiego. W 13. min ten sam 7.:\wodnik . IXl zdert.cniu się z rywalami.opuścił mu rnwc z k.on tuzją g ło
....'y. Bylo tO duźc oslabienlc dla Pogoni, ale w 22. min Niemczyk ude~
fl.ał tuż nad popr/.cc'Zk" bramki JKSu. POżniej mecz nie był już tak ciekawy i <!oplem w41. min Kli mek po
zagraniu Lipi ń s ki ego hukn ąl tu ż
obok slupka. W 44 . minucie Litwin
uderL.yl pię!icią w twart. Baja i arbiler bez wahania u karał jaros ła wia
nina czerwoną kanką.
Po ant rakcie Pogoń pfl.cwai.ala.
ale nie umiala tego 1.dyskontować.
Setk\, w 83. min zmarno ..... ał Komb .
W końcówce błi j..si sukresu byli gośc ie w 88. min KrLy7.ak mu.~ ial ~ i~'
wyka'l.ut nie lada reneksc m. by
obronić strzaly O!7.cchowskiego i
2:.tlazncgo.
W. C.
cją.

SędzIowal Leszek Snletek (Krosno).
4

4. min - Pletryna 0:1
POGOŃ : Krzytak 4 - Kula 4, Pieezon..
ka 3, Bal 3 (73. Prań) · Niemczyk 3, Błol
ni 4, Korab 4, Czyi 4, Klimek 4 -lwanlcld
4, RadawIec (18. UplńskI3).
JKS: FebIńskI6 • Baran 6, Romanow 6,
PII'Iko 5 - Mazw 6, Sznu: 5, Bdomowic.z
6, Zlelrilrwlcz 6 (86. 0rzech0wskI), Pietryna 6 (87. Perczyk). UtwIn 0, żelazny 6.
Stdzjował: Janusz Kotwica (Stalowa
ko, Szmuc, 2:eIazny. Czerwona kartka: lJ.
twln (44. min - uderzenie przeelwnlka).
WIdz6w650.

Unia Tarnów.

1. Apator

lo'

POGON LEżAJSK
• JKSJ AROSŁAW 0:1 (0:1)

wola~ 2:otte kartki: Klita, PieczoI*a - Puń

Golonka 7 (l. 1.1.2,2), Bereś 3 (O, 1,t,1 ,I ):
4 t KS Krosno 6 pkt - Szczurek 5
(1 ,1,0.2,1). Winiarski 1 (0,0,0,0.1). Pau·
zowała

opadl w 73. min, gdy na boisko spły
nął ulewny deszcz . Jednak po kilku
minutach miejscowi znowu dyktowali warunki .

Prawie 7.11WSZC gdy dru~yn:1 gości
koncy.y m(;'C'l wosłabieniu.jej trener
narzd .:a na pracę arbitr.l . Mocno sil;
ldziwi1crn. gdy po oSI!I\nim gwizdku sędziego trene r Unii. Zdzislaw
Makowiecki, pochwulil pr.\Cę trójki
rozjemców, gani ąc rozp.1lone głowy
swyc h pooopiecznych . IStotnie.
wcwrJj w Boguchwllle obie druży
ny nie przebiernly w środkach , ale
unici pr-L.Cszli samych siebie lapilIc
kolomwc kanonIki po proslu 1.a glu·
potę (np. ZyburJ ...AI kopni~'Cie leżą
cego Klimc1.aka. a Ikdn:LnZ:l Slr.wł
do pu~tej brnmkl"po gwizdku oznajmiuj!.)cym ~Jlaloncgo).
Najciek:l wsze hyło pierwszyc h
15 minuLJuż w 85. sek l>iotrBaran
wykorL.Ystal bł ąd Zastawnego (w
całym meczu ledwie clwu razy dokł adnie wy łapal d~rodkowania) i
uzyskal prowadzenie. W 8. min powinien wyrównać Bcdnarl.. ale w
sytutlcji sam nu .~;l m "'l Niemj!.'\\'skim posIał rutbolów kę: obok br.unki. 13 minut p6żniej.po centrte Zybury z kontem i odegraniu pilki glową pr/..cz Kowalczyk3, Indycki z
blisku. taKże glową . strL.Cl ił na J: I .
W 27 . min Skiba byl bliski powodzenia , gdy Zaslllwny wy puk li z
rąk 5łrL.a! KJimC1.!1ka. a w 54. min był
doklad niejszy, gdy br.unkan Unii
popeł ni I ten sam błąd po uderz!.' niu
Mikłos ia . Kilka strt.alów Szymań
SKiego z dystan~ u poszybowało tuź
obok cełu . a w63. min Miklośw sy!Uacji sam na sam slrlelil z 12 m w
brdmklU7.a.6 minul pój.niej Syniec
z 25 m trafił w słupek. Potem pił
kar/.t' j uż tylko polowali na swoje
k<iri - dziewięć kanoników w ostatnich 20 minutach . W sumie plm
Śnieżck pokazallO żóltyc h i 2 czerwone Kanki . WALDEMAR MAZGAJ

CZARNI JASŁO
• WISAN SKOPANIE 0:0

..O

CZAflNl: Uchman 6· 2:utawskI 5, Zajęc
6, Nlinik 5, WoIskl5 • t.ąckl 4 (80. Dzi&-

~t39

_I,J~O;{I\j.~_ !h S!!'t

którzy prowudzili Ulwan" grI;. prlyniosła im upmgniony ~mis.
N:l pOCZ'ltJ.."11 spolk:tn;a LachoWlcZ uwolnil się spod opieki B iał ka.
It.'l'l. uderzenie j:cilanin:t w dlug; róg
pr7.c.o;;zło obok br.Ulrki. Póżniej IAlykroInie probowal szczęsc ia Ka~prl)' k. li nlljlau niejszlI akcję SIWO-nyl w 29. min M asląj - jego SlJ'Z.·lI
z 16 m w kupitalnym stylu wybił
mr rógZak. W sumcj ko{\Cówcc meczu, gdy nO! przedpolu bramki gości
niesamowicie si\, kotłowało ...glówki" Kasprl yka i Czt' rkowicza nie
znalazly drogi do celu .
W.L

PELNE ZASKocaNIE
DYNOVIA • RZEMIE$LNIK
PILZNO 1,1 (1 :1)
18. mln · Nowak 1:0 (karny), 41 . mln Kusibab 1:1
DYNQVIA: Talaga J - R. ~ś 6, JandzIł
5, Góra 6, Domin 3(55. Mechmedowlczj·
P. Pyś 7, P. Nowak 6, Szefemeta4,J. Pyś

5· Kilanka 6, M. ~ś 7.
RZEMlE$lHIK: Konieczny4· Cygan 5,
Zolotar 4, KusIbab 5, PapIernik 3 • W. NI>
wall 4, Hendl2I 3, Stełanik 3, Mądro 4 • ~
lec h 5, Hajec 5.
Sędziował : Grzegon Marszalelt (Sanok). tólte kańki: TaIaga, Góra, Kijanka ·
Cygan, Nowak. Widzów 350.

GORNOVIA SMAK·EKO
• MKP STAL MIELEC 2:2 (2:1)
9. min· Bartn* 1:0, 13. mi\ - Tilrflot 1:1,
43. mln - Michalak 2:1, 14. mln · Bamak
(wolnyj 2:2.
GORNOVlA: TomczyII4 • KrzemIOskI
5, Rożek 5, G;pka 6 • Bartnik 6, Kogut 4,

_Sl" _

_

~_

ClIJr 5 - Michałak 5, Bal 5 (70. RzeszuleIt~
MKP STAL: Dawid Polak 5 - W. Jędru
siak 5, lis 5, Serafin 6 (9J. Gajclowskl) •
Pancerz 4 (62. Malodzińsk ij, Bamak 6,
Duda 6, Turkot 6, Damian PoIak 5 ·Gajek
4, Marucł5.
_
SędzIował JacełI

Zygmunl (Jarosław).

2:6"a kartka: Rotek. Widz6w 250.

Dobry. wyrównan y OlC('z" w kl6Kibice Dynovii nic mbili sobie
Pfl.cd tym ~potkanicm wicie nadziei. rym nie sposób wsk3:lx wybijają
tym wi\"!' większ::! mdość sprJwiła cegosi~ gr.lCza. Ł::ltka natomiast naim postawa ich pupili. Gospodarze leży si~ Tomczykowi. Bronił na 00fzagrali bowiem b:ml1.o dobry mecz mulnym poziomie. aż w 74. min
i dłu gimi frrlgmentami wyminie przylrJfił mu s ię kiks. Po strzale
Bamaka z wolnego na wySOKości
prt.cważali. Ekipa gok i w ca! ym
meczu minła dwie sytuacje do uzy- .,Sl.esnastk.i" , Kf\'Cona pilka leciału
skunia gola - jedn:I wykon.ysta!a; wprost w ręce sc h y l ającego s i ę.
w 4 1. min Talaga PrzySn:11w bram- br.mrkarr.a Gómovii ,jednak'"odbila
ce i Kusibab nie mial k łopotów, by sil; od jego piersi i wpadła do siatki .
z5 metrów unflĆ głowądo silttki. W Gol ten kosztowni miej scowyc b
6 1. min po fIlulu Talagi na lo łota utro.tę dwóch punkt6w. bo grnli nll
rze arbiter podyktował kurnego. W. tyłc uważnie w tylach. -re nie musieli
Nowak tro.fił jednak w sł upek .
tr.lcit wyrównującej bmmki z akGospodarze okazji do sIncienia cji. choć stalowcy w II połowic przegoli mieli o wiele więcej. CicsL.)'li się. sunęli g~ do pu.odu.
Prowadzenie gómowianie obej·
najbardziej w 18 . min. gdy z rzutu
karnego trafił P. Nowak (efekt nie- mowali d.....ukmlnie. W 9. min Banprzepisowego ZalrL.ymania Kijanki nik przyjąl wybitą piłkę na pi...'fŚ i silprlC'L.Cygnn.1). Dwie minuty póiniej nym strza łem umieści ł j:, w okoliobok s łu pka udenyl Domin. p6i- cach ..okienka'·. Szybko wyrównał.
niej bliscy szczę..~ia byli m. in. Szc- ładnym fałszem po zagraniu MarurCElcjp L~ . 'pyś. ImpclQYJloyU _dą.. lwką.U.oba) mi.sli lID'1 du~o

SWObody). W 2 1. min MichalaK
spartac'L.}'ł OOkładną wrLUtkę Bala.za
to tuz przed przer.vą. po idealnym
podaniu Szeligi, pan [}.trek hukną l
w wewnęt!7.ną część poprzeczki i...
Górno się cie!J'l.yło. Radowaloby się
caly wieczór. gdyby w 85 . min bI;tlący przed brJmkarzem MKP Janowski t rafił w piłkę . wrzuconą
prL.Cz Michalaka.
W 26. min stoper Henryk Roźck
odbił ręką przelatującą nad nim pilkę . Dys kusję zawodników i kibiców ,jakiego koloru kartonik wbaczy gf'Jj4cy tn::nerGómovii. zakOliezył sędzia. pokazując wity.
GRZEGORZ BOC2AR

KAMAX KANczUGA
• TG SOKOt SOKOŁOW MŁP.
1 :0 (0 ~1

71 . min • Piotr DąbH 1:0
IWIAX: Groch 5- PIotr Dębek 6, Paweł
~ 5, Futoma •• Łuczyk 5, R. Kiszka
3 (46. Sykała 4), A. Kiszka 5, Smycz 3 (46,
JII'osl4~ Cz:erwłńsId 5 - PlMa6, E. Słysz 5.

TG $OKOt, _

3· ""_

nlee 4, Złaman\ec 4, Pięta 3, Sumara 4 -T.
BrzyChtZy 4, SOOoI 4, ~0W$kl 3, Kochańc:zyk 5· Aęczka 4, D. Brzychczy 3 (65.

""",,,'I.

Sędziował JacełI Gryglel (stalowa Wo-

la). WIdz6w 150,

Spotkanie rozpoczęło sk od nieustmmyc h ataków gospodail)' . J ed~
nak dopiero w 17. min miejscowi za.grozili KOI7.cnncmu - Edward Slysz
ograł dwóch obrońców gm.; i pcxIał
do C....crwińsk iego , który pfZC$tn.eIii z 16m. W26. min nut wolny wykonywał Piotr Dąbek. Uclcrlył pił
kę z ok. 25 m.slc Korzenny zdołał
jll w ostatniej chwili wyekspediować pol.ll plac gry.
Po przerwie nadal dominowali na
boisku miejscowi. W 57. min Słysz
..agrJl do J3lOSl.lI. który udenyl pilkę głOWI! z 5 m i ... nie trufił w świa
tło bramki prL.yjezdnych. Rozstrzygający gol padl w 71. min. Futbolówka po $trl.<lle Piotm Dl]bka z 30
nl , po bł\,dzic Kor/..cnnego wpadla
do siatki Sokola. Na 4 . min pr/.cd
korice m dwójkowa akcja Jarosz Sy k ała zakol'lcz,ona zos tała niecelnym uderlCnicm z 15 III w wyko.
napiu tego ostatniego pilkarla.
WIESŁAW

1 ~ (O~)

64. min - Romaniuk 1:0
KOLBUS20WlANKA: Kr617 - Cieśla
6, Lorenc 5, Blicharz 6, RomanIuk 6• Sza.
lony5, Ozied:zle 5 (88. Frankiewlcz~ Ksią
tek 6 (75. Golonka), Warzocha 5- Hopek
6 (85. Babula), Slr6.1: 4 (56. Tabłsz).
STRUG: Sówka 4 - Wierzbi11sld 5, R.
Pik1e14, Chlanda o, Stybak 4 - WłIusz 4 (83.
Mląslk), A. ZleIłńsld ~ Rop 3 (76. Pasek),
T. ZleIIński 4- Domarski3 (63. Pie<:ha~ '"
nlekl 4.
SędzIowal Marek Leja (Jarosław). UJ.
le kartki: Lorenc, Romaniuk, Warzocha Clllandai czerwona - Chlanda (73 i dWIe
ió"e). Wldz6w 400.

o ile w J poło.....ie n't..'C""L był bardzo
pnec i~lny . to po zmianie stron gm
nabrJla rumierkÓw. Z pierwszej polowy warto wspom nie ć o dwóch
idealnych sytuOlcjach Szalonego (w
19. mili strl.eli l jednaK zbyt anemicznie.1I 7 minut pói.niej po bh:di'. ie Sówki nie sięgnąl rutbolówki
pr/.ed pustą bramką). i ndywKlual ~
nej akcji Hopka (ograł wSl.ystk.ich
obrońców, ale w ideal nej sytuacji
s trze lił nad bramką) omz dwóch
mocno bitych wolnych Ropa. ktÓI'C
pewnie obronił bramkarl KoJbuszowianki.
W 65 . min Szalon)' slnel ił ostm
z narożnika pola Karnego i Romaniuk wśl izgiem przeciąllOl futboIÓwk.i do siatki. Goście zagrażali
bramce Króla po stn.ałach Anum
Z ieli ńskiego w 53 . i 83. min ucie.
W pozostalych sytuocjach uoskonaleinterweniowalaprlemeblowana defensywa miejscowych.
#

23. miT - Beraś (gIową)O:1, 55. rrin-Lenart 1:1, 74. min - Lanart (wolny) 2:t.
ORZEŁ: KuzIora 5· Dębeł( 7, Igras 4, M.
Ś/tisatczyk 4. HalIniak 6 - Ziamowskl 6,
Drozd 5, Socha 6, Piltuta 5 (75. Zastawny)
- Lenart 8, Kostka 7. •
RAFINERIA: Grabolus 6 • Clciora 5,
Buba4, Sypień 6, Beru 7 (83. Wletecha)
-Czech 6 (75.,IIrlusz~ Stopa 4, Chrząszcz
5, DIIIiczak 6(80, Szafran)· PakIet 6, Ctwślak 4 (75. MIchnal)•
stdzIował PIotr Foryl (Łańcut). tOłte
kartki: M. Ślusarczyk · Ciclora, SypIeń.
Widzów 450.
Doświadczeni u gości miejscowi
przeciwstawili całą swoją ambicje;.
A mając dodatkowo w składzie doswiadr:l.ooego Lenarta pokusili się o
trochę sl.Czę5 l iwe, ale w sumie zasł u żone z wyci~t wo . Pierwszy na
li stę strle1ców wpisał si ę jednak
gmcz gości , Ber.lŚ. ktÓfy po centrze
z pmwej strony popisał się kapitalnągl6wkąz 16m i futbolówka wpa.dła w samo okienko. Do wYrównania.doprowadzi! Lenart: po podaniu D:lbka przyjął piłkę w polu kar·
nym i dokladnie przymierzyl. Kw..drans przed końce m ten sam za·
wodnik wykonuj"c rzut wolny z 18
m znalazł .,dziurę" w murze i strzelił tuż przy słupku.
JACEK GIL

POPRZECZKI
ISWPEK
MKS RADYMNO· BABI$
SYRENKA CZARNI R02W1EHICA
1:2(1 :0)
13. mln-Szot 1:0
n mln · Olcha 1:1
82. min - Bł&IIowsld 1:2
RADYMNO: Groclecld 5 • Glerczalt 5,
Sobejko 4, Dublel 5 - Wajda 4, Kogut 4,
Bach 4, Szot 5, Kol 5 - Paszek 4 (88. Miłaflik),

Barszczak'4 (62. Panek),
SYRENKA: MIchalskI 6· Krywiak 4 (50.
Tacluch), Strawa 6, Barnak 5, GWOźdi 5
(46. Olella 5) . J. WIkJera S (46. KJsaIa 5),
Hartacz 5 (73. Wotoiak), Klopot 5, Noga 5
- B łaikowsld 6, A. Wikiera 5.
SędzIował Tomasz PocIlasek (DębIca)·
Żółte kartki: Gierczak · Bamak, Kłopot WIdz6w SOO.

NOSEK

KOLBUSZOWlANKA
• STRUG HERMANTYCZVN

... . . .

ORZEŁ RUDNIK
• RAFINERIA JASŁO 2:1 (0:1)

Do 72. min przeważali gospodarze. W tym okresic dwu mą w po~
p rL.eczk.ę tmm SObejko (2~ i 68.
min) oraz w słupek trafiI W:1jtla (30.
min). Ponadto golkipcr goki wygrywał bczposrcdnie pojedynki z
Bar~'L.czakicm i Pankiem.
W 13. mincenlTOwalPa'9.ck zle·
wej strony boiska. Pilkę pr.t.ejąl S7.01
i z 8 In pos ła! ją do siatki , Ixxi brzu·
chem Michalskie.go. W 72 . min
obroky gospodarzy zbyt krótko wybili pi l kę . FutbolówkC przejq,1 Olcha i pokona! Grodeckiego z ok. 10
m. W 82 . min d~rodkowul Wotniak, pilk\, przeją l nadbiegający
B łażko\\l~i i z blisb posłal piłkę.do
siatki.
nach
PauzowaJj 8!ękiItV Ropc:zyce
I , JKS
li
9 12·0
2. Syrenka
3.1..1ri1a
tzolaror

3

7

3

6
6

5. Kamax
6. Orzeł

2
3

2.

7. KobuszovMnl\a

3

B.Czami
9. Stn.g

3
3
3
3
2
3
3
3

10.Górna.ia
11 . MKP Stal
12. Blękitni
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V LIGA· RZESZOW
W za ległym meczu 3. kołejki Stal
Ła ńcut pokonała K$ Zaczernie

2 :0 (0:0). Obie bramki s trzeli!
Adam Walczyk, w 50. i 59. min.

DAAI\,ISZ YiflO_Bt.;\YSJ<I • ~ \ . ••• _ •• ~

• _ ...

•

_ml!W3
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czwartek 10 sier nia 2000 r.
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Tomasz Ryzner

Stronę przygotował

,
BĄDZ MĄDRY

s portowe
PIŁKA NOŻNA· PUCHAR POLSKI

CZUWAJ PRZEMYSL
- GÓRNIK ŁĘCZNA 0:5(0:2)
26, mln - Fellksiak 0:1, 3D, min - Celnarowicz 0:2, 55. mln - BugaIa ( głową) D:l,
61, mln - FeliUiak 0:4, 85. min - Szał.

chowskiO:5
CZUWAJ: Kozioł· Mach, Gawlik, B, ~
etyl( (79, Kowal), SakowskJ (70, Burdzlak)
- " . Indyk, Denltlak, KUlan (72. UieszII~
wlcz), EkIert · Blaszczyk, Duński.
GORNIK: Dadasiewlcz •Jarxynka, Zagroctliczek. JnszyńskI, RóbiIiski •s.zt.
dllów (57. KCN'Iiatczyk), SobC2ak, BugaJa
- BatyCD (57. Wófclłl~ Cetnarowicz ( 68.
Szalachowsld), FeI\ksIak.

---,KW<

Żotta kartka:

KIBICU,

JEDYNKA STAL: Pomianełc • SłomskI,

Z HONOREM

KHIan. WIdzów: 3OD,

Przed meczem czołowego II-ligowca z zespołem, któfy będzie grać
zaledwie w klasie międzyokręgo
wej, zakladano, że zakończy się on
różnicą ok. 10 goli. Kompromitacji
jednak nie bylo. Co więcej - młodzi
C""l.uwajowcy podjęli walkę i pOOizali
się z dobrej strony. przegrywając o
jedną brouukę mniej , niż ich O-ligowi poprzednicy trzy lala temu w mistnowskim spotkaniu.
Pietwsze oklaski rozległy się w 6.
min, kiedy to gospodarze pl7.eprowadzili bardzo ładn ą trójkową akcję
(Btasz.czyk - Ekiert - Duński) zza
polowy boiska. zakończoną strzałcm tegooslatniego. Górnicy zaniepokoili Kozioła dopiero w 24. min,
a piłka po uderzeniu Janynki z ok.
16 m nieznacznie minęła słupek .

Jedna z groinych sytuacji pod
jasnych koszulkach).

RzeszutIco, W. Baran ·HuIb6j,SzeIiga (46.
Kuter), Mosur, Kolasiński (46. Grębow
s'd~ Rusin (46. Rzuclctło)· Bieda, Domin.
STAL·HERB: Sołtysik - Ząbklewlcz.,
Bernack~ Węgrzyn·

Kosiba (105. Blrek),

Gorzynlk, Kuzlcki, SiefadzkI, BłdowIcz
(43. Spallriski)· Ploucha, Tarno!lckl (96.

$"",).

SędzIowa' Ryszard Okaj z Opola. Żół·
te kar1Id: Kolasiński, ItIoSlJł oraz Kosh,

SieradzId, Kuzic:Id i SpeIiriskL WIdzów 300.

Szefowie sanockiej jedenastki
byli po meczu zdeguslowani jej
gr-4, a nade wszystko fatalną skuteczności ą. Goście w pierwszej p.oło wi e posiadali do syć wy ra żntj ,
przewagę , mieli pół tuzina okazji.
ale seryjnie je marnowali. Rzeszowianie, realizujący w perspektywie sobotnich derbów wariant
oszczędnościowy, tylko spora dycznie zagraża li Soltysikowi. W
34. min Tamolicki z 5 metrów pokonal Pomianka. Za chw i lę Kosiba mial wyborną sposobność . Choć
fi rmowa ekipa .J edynki" rozpoczęła drugą połowę z tl7.ema n0wymi graczami, 10 wc i ąż groż.
niejsze akcje przeprowadzali sanoczanie. W 53 . min Płouc ha znalazł się sam na sam z Pomiankiem
i choć dwukrotnie próbował szczę--
k ia, za każdy m ra7.em bez rezultatu . W 69. min. Rzeszulko wy·
równał wYKorzystuj ąc błąd bramkana i stopera. W 90. min szansę
na 7.akuńczenie meczu w nonnalnym czasie miał Kuter, ale wpi sał

bramką

Czuwaju (gospodarze w

Małe

Sobotnie III-ligowe derby
Rzeszowa, których areną bę
dzie stadłon przy ul. Hetmań
skiej, nJe tylko dodatkowo mo-bllizują piłkarzy Jedynki Stali
i Resovli, ale także stawiają
na nogi policję, straż miejską
I służby ochrony. Istnieje obawa, że pseudokibice wykorzystają spotkanie jako pretekst do wszczęcia awantur.

rt.eszowska .. .swiętu
podobnie jak poprzednie, uznana został a jako impreza podw yższo ne go ryzyka .
Dz iałacze Stali. pragnąc jak najlepiej wywiąz.1Ć się z roli organizatora pojedynku, prowadzili kon·
sullacje z policją, Strużą Miejsktj i
agen cją ochrony. Na ich podstawie
powstał plan operacyjny zabezpieczenia meczu. Ilu policjantów i
ochroniarzy z.najd ować się będzie
na stadionie i w jego obrębie , a ilu
gotowych będzie w każdej chwili
wkroczyć do akcji, nie ujawniono.
Mecz rozpocznie s ię o godz. I I , a
o godz. 15 wystartują kierowcy biorący udz i ał w rzeszowskim r.tjdzie
samochodowym.
- Zarówno mecz jak i rajd będą
zabezpieczać odpowiednie sily policyjne. W przypadku jakiegokolwiek zakłócenia porządku i bezpieczer'lstwlI będzie my podejmowoc zdecydowane działania. a skład
ol7.ekajllcy Kolegium ds. Wykroczeri . w Iym samym dniu. w trybie
przyspieszonym mzpatiJ.y wszystkie takie .~ prawy - informuje komisa;l Zbigniew Sowa. rLCcznik
prasowy komendanta miejskiego
policji w Rzeszowie . - J eżeli zo·
staną odnOtowane przypadki -zakłócenia ładu na stadionie, a orga·
nizator nie poradzi sobie z ich autor.uni. wówczas taId.e podejmiemy
SlanoWC7.e dzialania, do których je.
stcsmy prtygotowani.

szanse
W ruzegranym w Płocku meczu UJ rund y kwalifikacji pilkarskiej Ligi Mistrzów Hoop
Polonia Warszawa zremisowa ł
2:2 ( 1:2) z Panathina ikosclIl
Aten y. Bramk i: Ki elbow icz
(45.), Kaliszan (69.) • Warzycha (9.), Fissas (38.). Widzów
8 tys i ęc:y. Rewanż rozegrany
zostanie za 2 tygod nie.

ajbliższa

N wojna",

,

Fani Resovii potrafią kulturalnie kibicowac.

- Wprowadzimy zaoslrlOOC kry.
teria wchodzenia na stadion. Przede
wszystkim bardziej szczegółowa
będzie kontroIn. Zostanie ona ukierunkowana na osoby . co do których
iSlnieć bt,.--dzie podejrzenie, 7.e pilys zły w celach pozasportowych mówi Bogdan Porada, prezes zanqdu. Przeds iębiorst wa Ochrony
Mienia i Usług Detcl.:tywistycznych
"Security Office". - Zostaną one,
zgodnie z przysługujqcym nam pł'd'
wem. wylegitymowane omz poddane badaniom 113 trzeźwoSć w izbie
wytrzeżwieri. Absolutnie nie będzie
moż na wnos i ć żad n ych niebezpiecznych narzędzi . Przy wcjścillCh
czynny bedzie depozyt, do którego
będą składane takie piJ.edrnioty.Jeżeli będ zie ich dU1.o . to mOżna bę
dzie je odebmć dopiero7~'l. 2-3 dni w
Komendzie Rejonowej Policji .
Zachowanie si~ kibiców ~d zie
rejestrowane w sposób oficjalny i
nieoficjalny kamerami wideo . Nie
moż n a wyk lu czyć. że jCZeli ktoś
na trybunach 7...1chowywal si~ bę
dzie w sp0s6b ehuligwiski. po cza·
sie n iezbędn y m na identyfikację ,
zostanie wezwany na po l icję, a

Apetyt rośnie
W dobrych humorach

wr~

ciła

Dwie minuty

póżniej

Feliksiak
brdm-

uprLCdził i nterwe niującego

k.ar7.a i sO."TOWU1 futbolówkę dosiatki. Pozdobyci u drugiego gola gościc
posiadali ju ż wyraż ną przewagę.
aplikując jeszcze tny lT'Mlenia . jednak nie byla to gra I13jedną bramkę ,
a w 53. min Kilian omal nie zdobyl
honorowego gola.
wab

8YL lOBIE MECZ
JEDYNKA STAL RZESZÓW
- STAL-HERB SANOK
3:1(1:1, 0:1 )
34. mln· TamollcXJ 0:1 (glową), 69.
".,. Rz:eszu!ko 1:1 ~ 102min.-Ku--

na honorowij l iSię dopiero pod
koniec pierwszej częśc i dogrywki . Naj ł adniejszy byl czwany gol.
Grębows ki otrzymal podanie bezpośrednio od Pomianka i ubiegając
Sołtysika tram z 16 m do siatki .
Gospodar-le awansowali, ale 'lUc h wycać się nie było czym.
si ę

...

GraniCa Dorohusk· Pogori SlaszOw
1:3 (1:2). Gole dla Pogoni: Iwanickl (6.),
Adamczak (10. k.), FraflClll (75.). Oko-

cimski Brzesko - SIarka Tarnobrzeg 1:1
fl :l, 0:1~ w karnych 2:4. PoIicht (60.) Szymański (JO.), Wawel KrakOw • Stal
Stalowa Wola 0:2 (0:1l. Purzycld (2.), Szatran (90.). Zwycięzcy awansowali do II rur.-

dy p3 wrz~a).

ter 2:1, HIS, mln · Grębowsld 3:1

WSKROCIE
• Fin Jannc Ahonen w środę wieczorem wygral drugi, 1. serii dziewi~ci u. konkurs lurn ieju Letniej
Grand Prix wskokuch narciar·
skich. W swym rodzinnym Kuopio Ahonen s koczy ł w fin ale
123,5 m i otrt:ymał naj wyższą notę - 125.8 pkt. Ahonen wypiz.edził
J apończy ka Noriaki Kasa; (miał
najdłu ższy skok - 125 m) i swego

rodaka Maili Hautamaeki. Objął
te ż. prowadzenie w łącznej klasyflkucji Letniej GP przed Kasai QI"'.łZ
Austriakiem Andrcasem Widho·
cJz1cm .
• Piotr Wadecki zostal zwyc ię:v
eą kryterium kolarskiego o Złoty
Pierścieri Krakowa. które zainaugu rowało 38. Małopol s ki Wyścig
Górski .

NowiNY
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z Kijowa nasza bilardowa
kadra Jun iorów. W mistrzostwach Europy Polacy zdobyli 6 medali, potwierdzając przynależność do europejskiej czołówkI. Dwa medale (brązowy w
odmianie ósemka i złoty w drużynówce) wywałczył, startują·

cy w kategOrii Junior młodszy,
1&-letni zawodnik rzeszowskiej
" Ósemki" TOMASZ KAPŁAN .

- OsMnie kilkanaScie miesięcy
lodla ciebie pasmo sukcesów; dobra gra w turniejaeh, w I lidze,
dwa d ole medale w krajowym
czempionacie juniorOw i w końcu
dwa kr'liki z mi.~lrzostw Europy
juniorów,
- Jak iś czas temu mówiłem na le·
wo i prawo. 1.e pn;ywio'l.C; medale z
każdej z tY('h imprez. Nie truklowa·
łem jednak Iych zapowied:t.i powainie. Dodawałem sobie otuchy pi/..echwałankwni. Po fakcie jestem mile
zaskoczonyosiągnię1ymi wynikami.
choć apetyt rośnie w miarę jedzenia.
-Czy oznacza to, że w Kijowie
mogło być lepiej.
- Oc-z.ywiście. Powinienem zd0.być jeszcze jecien medal . W odmianie 1411 w ć wiertfinale przeODDZIAŁY

sprawa trafi do Kolegium ds. Wy.
kroc7.eń - ostrzega B. Porada.
- Pan prezydent Rzeszowa apc·
luje do ki biców obu drużyn osportowy i kulturalny doping. spokojnc rozejśc ie się po meczu dodomu
i nie niszczenie mienia będącego
wspólnym dobrem - powiedzial
Józef Wisz. zastępca komendanta
Straży Miejsk.iej. - Straż w okoli ·
cach stadion u będzie interweniować przy mniejszych wgrożcniuc h ,
o większyeh będzie my informowa ć oficera dyżurnego policji. aby
w ten rejon skierowane 7.Ostaly odpowiednie sily.
Kibice z s7.alikami będą wpuszc7.ani mi st.'Klion , pod warunkiem,
1.e wcześ niej l achowywali się poprawnie, nic w'lbudzą żadnych po.
dejrzeri Slu żb7..llbczpiec7.e nia i wy·
kupi ą bilet wst~pu . PoniewaZ na
postaw y kibiców bezpoś redni
wpływ mll luchowanic się na bo·
isku za.wodników, trenerów i sę
dziego. kierownictwo Siali Rzeszów zwróci si~ do nich pr-led meczem o to. aby rywalizacja toczyła
się w sponowej almos(e.rLC.
m.b,

- Co powiesz o organi7..1lcji mi·
strLOstw,
- Gr-J.liśmy w specjalnie prJ.Ygotowanej , efektownej sali gimnastycznej. Na widowni poj~wia ło
si~ nawet sporo kibiców. Naj wię k
szą frujd~ sprawil im Amerykanin
Mike Massey, 7.nakomily 7..awodnik.
w trickach bilardowych, któ ry
współn ie z naszym trenerem Bogdanem Wołkowsk i m (także wielok.rotny mistrz św iata w trickach prt:yp. red.) d:ll ciekawy pokaz bilardowych .sztuczek.
- \V Kijowie spędziłeś łO dni.
Jakie wraienie pozosla"iła na tobie stolica Ukrai ny,

grałem

z Norwegiem Fredriksenem

wiele. wygr-.tIla byla n~ wyci ągn ię
cie ręki . Niestety. kilka prostych
blę<!ów wszystko mi popsu ło .
- Medale w ósemce i druży
nowee poprawiły ci humor .
- \V p6łfirmle ósemki Pilegr.dem
z Węgrem Foeldesem 2:8, więc nie
ma co mówić o $7..ansach na fina!.
Br-4lOwy medal jednak cieszy, tym
bardziej że w przedtumiejowych ty·
powaniach medaluwych moje nazwiskoJlie padło ani razu . W dmiynówce też gmło mi si~ nie7Je.

67G-42-49
TARHOeRlEG, ul. MonUszki 20 -lal, (0-1 5) 822·2;1-16
StatOWI Wol •. al. Jana Pawra 11 258 - teLJIax CG-15)

842-43·96:
DtbIea, ur. Rzeslowslta 16 -leł. (0--14) 670-32-34, re/JW; (Q. 14)
670-32-3:1.

rge nt yńczy k

pr/.ez s7.ereg lat

Agrał w barwIIch tego klubu .

Dwukrotnie zdob y ł mistrzostwo
Wioch (1987 i 1990 rok). Maradona wraz ze swoim agenlem przebywają obet-ruc na Kubie,gdzie pilkun
leczy się z u7.a1eŻJl ie nia narkotykI>wego. - Projekt zuk.lada nic tylko
stworzenic dla Dicga stanowiska
amb:1Sadoru piłkarsk iego Napali . ale
l akże wybudowania baru. muzeum.
związancgo z jego osobą. a tak7.e
restaumcji, gdzie można bcdzle oglą
dać nlCC'.le klubowe- ujawni ł agent
MaOldony.
PAP, lor

Krośnianie

na Węgrzech
• Bardzo dobrze spisali się koszykarze Międzyszkolnego
Osrodka Sportowego w Krosnie oraz piłkarze Miejskiego
Ośrodka Spo<1u , _ , podczas towarzyskich tumlejÓw w
Zalaegerszeg na Węgrzech.

TOMASZ RYlNER

AHDR2fJ RAUS

B1UROOGlOSZEN 1REKLAM;

REDAKCJi:

t5 - t81lG-t 6) 670·27-00, 67G-30-30,

DIego Maradona z entuzJazmem przyjął Ideę zostania
ambasadorem piłkarskim wft>
skiego klubu SSC Napoli - poInformował jego menedżer ,
Guillermo Coppoła ,

nas 7.akwaterowano, był y pewne
kłopoty 2. wodą. Do tego na Śni3.~
d:H\ie serwow:mo wcitiż to samo:
średnio smaczną jajecznicę . Okllzało się też, 1.c to drogie miasto. Za
dwa jabłka wplaciłem w prlC li cze~
niu na polskie pieniądze 12 z/otyeh.
Podobalo mi się 1.a tOmetro.
- Jakie- są twoje dals7,C sporto·
we plany?
- Pojech~ l by m na eliminacje do
mistrLOstW świa ta, ale z przyczyn
fina nsowych ehyba nic z tego nie
wyjdzic. Skoncentruje się w i~c na
treningach, lidze, krujowych tur~
niejach. Mistrzostwa w Kijowie
dał y mi wielką mot y wacją do dalszej pmcy.

- Mieszane. W pcll~jonacic . gd1jc

91 : 100. Pr-t:ez więk szoSć- meczu
mialem 10 punktów straly . To nie-

Entuzjazm
Maradony

V oszykar7.c nie mieli sobie rów~ ych w stawce cztcrech dru·
iyn.natomiast futboliści zakli drugie miejsce. Mlodzi sportowcy
prl.ebywali na WęgrL.ech lIa z;lproszenie Endre GyimesL prezydenta
Zalaegerszeg .
Koszykarze MOS·u, trenowani
prL.e7, Anum K ociubę i Jacka Dawidkę. wygruli w.s7.ySlkic Irly Jll('(7.e:
z Marosuasarhely (Rumunia) 107:78,
Zala Volan (węgry) 77:36 i Kara\'C(:es (Wegry) 10 1:77 . Łukasz Piiecki Z(lSlaI uznany najwszechstIOnnicj~zym zawodnikiem turnieju. a
R3<!Osł:l\>,I Zyła najlcpszym zbieraj:jCym. Pilkarze MOSiR-u , pod wodzą trenerów Wojciecha Hcjnara i
Jana Eustachiewic7..a, pokooałi z kolei 7.awodników z Rumunii 1:0. zre·
misowali z węgierski mi rówiei;nikami 2:2 oraz ulegli dru7.ynie Klagen·
furtu (Austria) 1:3. TOTIlaQ RaS wstał najlepszym 7~'l.wodn ikicm.
W przyszłym roku na Węgit.eeh
ma 7,ostuC zorganizowany podobny
turniej z udziałem sportowców zwprzyja7.nionych miast.

Ibszów:i,L UnilI..ubeIIIdeł 3 - łIIIl (O- 17) 862--17-21, ~,

KROSNO ul. Lewak0wskieg031 - III. (0--13) 43&67·78 1436-44--45
s.nok, ~. CerIdIMI-\II 7 - teI.J1a;ot: tO- 13) 463-17-61 i 181. 464-02·93;
UltnykJ 001". - lei, (0--13) 461·26-~, (0-901 3 t9-503
PRZEMYŚL ul. Barska

Hoop Polonia
Warszawa
- Panathinaikos
Ateny 2:2

IP (O-17) 862--7&62.
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Nie lak daleko

Tajne wydmy

_

na lato

ALFABET BIESZCZADZKI

·Njak...
Naslczne
W icś

k. Lutowisk. Nazwa ozna-

(nasieczono), Jest

n:leJęlO las
jedną z naj-

później powstałyc h

osad w Biesz-

cza miejsce, w którym

c7..adach. W

pobli ż u

warto zwie-

dzić dwie jask inie szczelinowe.
Większa ma tO mClrowdłu gośc i .

Przez Nasiczne wied zie droga.
którą wyjedziemy w Berehach
Górnych . Znacznie skraca t rasę

jad'lcod strony Ustrzyk Dolnych
np. do Wctliny.jcsl malownicza,

ale w fatal nym slan ic. Prt.y dużyc h opadach de.uczu i silnych
wiatnlch mI drogę s padają kamienie ze s kalnego o suwiska.

NowoSi6łki
Mieszkańcy

wsi

zasłynęli

z le-

go.że

potajemnie. pod nosem UB
i milicji. wybudowali kościól.
Wcześniej bezskuteczn ie starali
się o pozwolenie na wzniesienie
ś wiątyni. Drewniane elementy
konstrukcji pnygotowywane były nocami w warsztatac h okolicznych gospodarzy.
Na p.treeli przeznaczonej na ko:k iól zasiano kukurydzę, a gdy
urosła. pod jej osłoną wykonano
fu ndamenty. 3 sierpnia 1975 r.
zlIkonczono prace. Tego samego
dnia. mimo interwencji milicji. w
ko śc i ele odprawiono pierwszą
msze s więtą. Ten wyczyn odbił
s ię szerokim echem w calej Po lsce. Nikt bowiem wC7..cśniej nic
postawi! takiej budowli w ciągu
jednej nocy.
KP

Na Majorce I rekiny...
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Typ prezydencki
Upór I nieprzyjemny charakter to powtarzające się c&chy amerykańskich prezydentów - sądzą psychologowie.
tu amerykanskich psychulogów
zbadało osobowość 41 prezydentów USA. Pod uwagę brano 5
lat przt'd objęciem prezydentury:
życ i e w Bial ym Domu mog ł o
wplyn'tć mI zmianę zachowan .
Jak wykazali. wieJcy prezyde nci 10 uparci esteci lubiący nowe doświadczenia . Równie 1l"Kx.."no jak na
szukanie ro7.rywe k. nastawieni s.ą
na osiąganie sukcesów. Popularniejsi. jak Roosevelt. wy znaczali
sobie ambilne cele i byli w stanie

S

zrobi ć

wszystko. by je osi'lgnąć.
Ostatni mieszkancy Bi,lIcgo lJo..
mu są najczęśc iej ekstmweny lwmi: wiciu dawnych pnywódców
uzyskalo w tej kategorii oceny poni żej prlcci ę tn ej . W ielcy prezydenci mieli problemy z bezpoSrcdnio!;Ciił.delikatnościll i porządkiem.
np . Lincoln by ł bałaganiarzem .
W y różni ono 8 " typów prezydenck ich": zwierzchnicy (Roosevelt). introwerlYcy (Nixo n). poczc iwcy (Eisenhower. Washingto n). aklorzy (Reagan. Clinton) .
niewinni (Grant), obroncy (Bush.
Tru man). filozofowie (Lil"K."oln. Jefferson ) i ekstrawenycy (Kenned y,
Roosevelt. Reaga n, C li nton). PAP

KRZYŻÓWKA NA LATO

BARTOSZ

BĄCAL

Nadmorskłe

piaski do dziś
w sobie wiele tajemnic.
Wiele z nich pochodzi z czasu
II wojny światowej. Niektóre
udało Si, cz,śclowo poznać.
kryją

jest c hoćby w prl)'padku lasu i wydm kolo miej scowości
Rąbka (k. Łeby). Na początku wojny Niemcy umieścili tu poligon doś wiadczalny dla testowania broni
rakietowej. Najpierw powstala wieża i punkt obserwacyjny dla potrzeb oddalonego o ki l kadzi esiąt
km ośrodka w Pcenemiinde. na wy_
spie Uznam. Niemieccy n.1ukowey,
stllCjon ujlłCY kolo R ąbki. obserwowali prze loty stanującyc h stamtąd
.,Iatającyc h bomb" VI oraz V2.
Niedługo jednak i tu rozpoczęto
doświadczenia z bronią rakietową.
na schowanym wśród drzew poligo nie prowadzono pruce nad pociskami prl.eciwlotniczymi .
Pie rwszym ..dzieckiem·' hitlerowskich konstruktorów z finny
Rhe inefall -Borsig by ł a rakieta
RheintochlCr, powstala na przeło
mie lat 1941 i ł942. Pocisk nie zadowalał jednak ko n struktorów.
Miał zbyt krótk i zasi~g (wymagano. aby pociski wzlatywaly ponad
10 km. czyli na pułap nieosi!}gałny
dla anylerii pneciwlotniczej. a nagminnie wykorzystywany przez
alianckie bombowce). Przeprowadzono w 1943 r. roodyfikację i w ten
sposób powstala rakieta Rheinbote.
Pierwsze próby wypad ly pomyślnie . Jednak koleje wojny i postawienie przez Hillera priorytelu na
bombardowanie Londynu lalaj'l-

T ak

cymi bombami VI i V2 spowodowały brak pieniędzy na rozwój broni prt.eciwlotniczcj.
,
"To był błiłd" - pisał po wojnic
w swoich wspomnieniach A lben
Spl.."er, ministcr uzbrojenia lU Rzeszy ...Rakiety przeciwlotnicze był y
o wiele tańsze i przyn iosłyby Niemcom bard1jej wymierne efekty. niż
bombardowanie Londynu" .
Pilnie slrLC1.ony przez Niemców
leśno-pi aszczysty teren koło R'Ibki.
złożony z wieży obserwacyjnej.
stanowiska kontroli startujących rolkiet. obszaru prób silników mk.ietowych (ówcześni gospodarze zaopalnyli punkt dowodzenia w pancerne szyby, produkowane nowatorską wówczas metodą klejenia
warstw szkła) , poła stanowego. żoł 
nierskich baraków oraz ... ogromnego dzillla nieznanego przeznaczenia. które.zostało wysad1.One w
powietrLC prLCZ wycofujące się oddziały hitlerowskie .
Wielka annata mogła służyć do
prób z in ną cudownił bronią A. Hillem. pociskami V3. Na przelomie
lal 1943 i 1944 instalacje specjalnych urządzen mających miotać na
Londyn pociski V3 rozpoczęto we
Francji . Kres budowie przyniósł
nalot alianckich bombowców.
Poligon w Rąoce po woj nic
przeszedl w ręce rządu PRL.
W latac h 1967- 1974 prowad7.one były tUlaj doświadcze
nia 1. kr.:Ijowymi pociskami lotniczymi typu Meteor i Meteor
2. Dziś wejście na teren dawnej
bazy doświadczalnej kosztuje 5
zl dla doroslych. zaś 3 zł dla
dz ieci i młodzieży.

Z INNEJ BECZKI

Nowe gwiazdy
.. .i delfiny -

czyt8ft1 ,.Nowiny" (nadesIal Jaroslaw Cisek z Rzeszowa)

Nagrody - aparaty fotograficzne
Tamże również

szczegóły

na str. 19

inne zdjęcia

nadesłane

litery z ponumerowanycłl p61. Hasło należy przepod adresem: Wydawnictwo R"1'fess, Dział Markelingu, 35-016
Rzeszów. ul. linii Lubelskiej 3. do 17 sierpnia z 00pisIóem: J<rzyżćwk.a
na lalo·. Na kartce pocztowej należy nakleić datę dzisiejszego wydania .Nowin-. Nagrody - ekstrakoszulki.
.
Rozwiązanie..,Krzyżówki na 1a1o" z rv 147:.Dobra rada nie zdrada". Nagrody wylosowali: Tomu.z Rusznica z Rzeezowa, Magd"ana Ja.
guutyn z Sienlawy, Maria Stabryła z Sanoka. W sprawie octlioru na9fÓd prosimy o kontakt z Dz:iaIern Marketingu, lei. (0-1 8IJ2..fJ7-T7. ded
Rozwiązanie tworzą

siać

na konkurs.

Liczba zdjęć nadsyłanych w naszym konkursie przerosła
nasze naj śmielsze oczekiwania. Jest ich sporo, będziemy je
publikować sukcesywnie. Przysyłajc ie je pań stwo nadal :
czekamy niecierpliwie.

\I [SUI.E HISTClR\JKI [lrLL~\

n

Naukowcy z Uniwersytetu
Colorado odkryli skupisko
gwiazd, które - jak uwaiaj4 rno!e być zgrupowaniem najmłodszych I najgor,tszych
gwiazd w naszej galaktyce.

S

kupis ko. oznaC1.One symbolem W49. wydaje się zawieratok. stu gwiazd. posiadających
najwięksZl] masę i najwyższą lempcratu~ w naszej galaktyce. Liczą
sobie nie więcej ni ż m ilion lal.
W49 znajduje się w odległośc i 23
Iys . lat świetln ych od Ziemi.

wzg lędu na gęstośC matcw skupi sku gwiazd, W49
jest nic widoczne i d ł a zwyklyc h
te łes kopów optycznych, i dl a Ieleskopów na promienic podczerwone. Naukowcy zidentyfikowali istnienie skupiska na podstawie
stwierdzenia obecności sw iecą
cych obloków wodoru. otaczają
cych najmlodsze gwiazdy. Świa
tlo 1. tyc h c hmur zarejestrowali
za pomocą te leskopów w o bserwatorium CelTO Tololo w Andach
chi lijskic h.
PAP, RW
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