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Dni Krosna 
13-15 czerwca
Szczegółowy 

program str. 2-3
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materiał promocyjnySprze dam w pro mo cyj nej ce nie

pa ne le ( 58 mkw.)fir my KA INDL o na zwie  HAL TI. 

Do kła dam gra tis li stwy przy po dło go we o dł.2,5m (22szt.)

Tel. 697 666 696

Na ryn ku znaj dzie my bar dzo du żo ofert
po ży czek go tów ko wych. Są one ła two
do stęp ne i pra wie każ dy mo że so bie po -
zwo lić na do dat ko wy za strzyk go tów ki.
Ban ki i in sty tu cje fi nan so we prze ści ga ją
się w ofer tach do pa so wa nych do na -
szych po trzeb i moż li wo ści.

Kon ku ren cja na ryn ku po wo du je, że zy -
sku je na tym klient, któ ry mo że li czyć na do -
dat ko we bo nu sy zwią za ne z po życz ką. Co raz
czę ściej zda rza się, że bio rąc po życz kę do sta -
je my coś eks tra. War to na to zwró cić uwa gę,
bo cza sem oprócz go tów ki na wy ma rzo ny cel
mo że my do stać do dat ko wo pa kiet war to ścio -
wych usług.

Pro vi dent . wy szedł z cie ka wą ini cja ty wą
skie ro wa ną do lu dzi po 60. ro ku ży cia. Po życz -
ka dla Se nio ra to no wość na ryn ku, któ ra
szyb ko zy sku je uzna nie wśród klien tów. Wy -

star czy speł nić kil ka wa run ków, by ra zem z go -
tów ką otrzy mać bar dzo atrak cyj ny Pa kiet Me -
dycz ny, za któ ry nie za pła ci my ani zło tów ki.

Pa kiet ma dość sze ro ki za kres, do brze
wy ko rzy sta ny mo że oszczę dzić du żo cza su i
pie nię dzy je go po sia da czo wi. Pa kiet umoż li -
wia do stęp do wi zyt le kar skich bez ko le jek.,
dzię ki nie mu mo że my oszczę dzić na le kach
ko rzy sta jac z re fun da cji w wy so ko ści 200 zł.
W skład pa kie tu wcho dzi tak że: trans port do
pla có wek me dycz nych, do stęp do Me dycz nej
Plat for my In for ma cyj nej czyn nej ca łą do bę
oraz po moc przy re ha bi li ta cji. Mo że my też
sko rzy stać z wi zyt do mo wych oraz opie ki wy -
kwa li fi ko wa nej pie lę gniar ki.

Pa kiet fir mo wa ny jest przez to wa rzy -
stwo ubez pie cze nio we AXA. Jest on cał ko -
wi cie dar mo wy i w przy pad ku wzię cia Po -
życz ki dla Se nio ra moż na z nie go ko rzy stać
przez ca ły rok.

Na su wa się py ta nie: czy wa run ki otrzy -
ma nia ta kiej ilo ści udo god nień nie są zbyt wy -
gó ro wa ne? Otóż nie. Wa run ki są tyl ko dwa.

Ofer ta Po życz ki dla Se nio ra z Dar mo -
wym Pa kie tem Me dycz nym jest skie ro wa -
na do lu dzi, któ rzy w chwi li wzię cia po -
życz ki ukoń czy li 60 lat. Dru gi z wa run -
ków to mi ni mal na kwo ta po życz ki - 2000
zł wy star czy by w móc sko rzy stać z tej
ofer ty Oczy wi ście mo że my po ży czyć wię -
cej - na wet do 10 000 zł. 

Je śli do te go wszyst kie go do da my wy so -
kie stan dar dy Pro vi den ta, czy li jak za wsze pro -
ste i ja sne za sa dy, brak ukry tych kosz tów oraz
mi ni mum for mal no ści po trzeb nych do pod -
pi sa nia umo wy to otrzy mu je my nie zwy kle
atrak cyj ną ofert. Pro mo cja, w któ rej ra zem z
po życz ką otrzy ma my dar mo wy pa kiet me -
dycz ny dla Se nio ra trwa od 28.05 do
29.08.2014.

Po życz ka dla Se nio ra
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PRO GRAM
13 czerw ca 2014 (pią tek)

17.00 - Kon cert Ga lo wy VIII Prze glą du Twór czo ści Ar ty -

stycz nej Kro śnień skich Szkół (RCKP, ul. Ko le jo wa 1)

19.00 - Uro czy sta msza św. w in ten cji miesz kań ców Kro -

sna do Mat ki Bo żej Mur ko wej (ko ściół oo. Fran cisz ka nów)

21.00 -  Noc te atral na w RCKP (Re gio nal ne  Cen trum Kul -

tur Po gra ni cza w Kro śnie, ul. Ko le jo wa 1, sce na, wej ście B)

- etiu dy ze spek ta klu „In try gi Olim pu” we dług „Tra ge dii

grec kiej” Mał go rza ty  Szysz ki - Mło dzie żo wy Te atr itd...

- mo no dram „DO RE MY KLA” na pod sta wie tek stu Ur -

szu li Usa kow skiej - Wolff, wy stą pi Nor bert Sta łę ga

- mo no dram „Ła za ria da” na pod sta wie utwo rów Jor da na

Ra dicz ko wa, wy stą pi Ja cek Bu czyń ski

DNI KRO SNA - MIA STA SZKŁA 
(13 - 15 czerw ca 2014)
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14 czerw ca 2014  (so bo ta) – sce na w Ryn ku 
18.00 - Stu dio Pio sen ki SWING
18.30 - ze spół DZIEW CZY NY
20.30 - ANIA DĄ BROW SKA z ze spo łem

15 czerw ca 2014 (nie dzie la) - sce na w Ryn ku  
10.00 - 17.00  JAR MARK KRO ŚNIEŃ SKI re ali zo wa ny w

ra mach pro jek tu Ar ty stycz ne Ryn ki Po gra ni cza
10.00 – 17.00  Pre zen ta cja or ga ni za cji po za rzą do wych
10.00 - 14.00   KRO SNO GRA – gra miej ska re ali zo wa na

wspól nie z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi; przy stan ki gry
roz lo ko wa no w ob rę bie Sta re go Mia sta

17.00  - KA MIL BED NA REK
19.30  - RA TA TAM

Im pre zy to wa rzy szą ce:
12 czerw ca – 17 sierp nia 2014 -   Wy sta wa ma lar stwa Ta -

de usza Mar szał ka, „Ma łe oj czy zny”, wi do ki Kro sna,  ga le ria
w Wie ży Far nej

13 czerw ca 2014 (pią tek), 10.00 – 21.00 - Wy sta wa ma lar -
stwa Wi tol da Pod gór skie go, ga le ria Biu ra Wy staw Ar ty stycz -
nych, ul. Ko le jo wa 1

13 czerw ca 2014 (pią tek), 9.00 - Kro śnień ski Mistrz Or -
to gra fii 2014 (Kro śnień ska Bi blio te ka Pu blicz na, Czy tel nia
Głów na, ul. Woj ska  Pol skie go 41)

15 czerw ca 2014 (nie dzie la), 15.00 - Spar ta kia da Spor to -
wo - Re kre acyj na dla re pre zen ta cji dziel nic i osie dli Mia sta
Kro sna MO SiR (Sta dion Lek ko atle tycz ny, ul. Bur sa ki 41)
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Że la zo (Fe) jest mi kro ele men tem nie -
zbęd nym do pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia or ga ni zmu.   Je go nie do bo ry mo gą
pro wa dzić do ane mii i in nych pro ble mów
zdro wot nych. Z po wo du sła bej wchła nial -
no ści że la za prze cięt na die ta nie za pew -
nia nam od po wied niej ilo ści te go pier -
wiast ka. Aby za po bie gać kon se kwen -
cjom zdro wot nym de fi cy tów, po win ni -
śmy przy go to wy wać po sił ki z więk szą
dba ło ścią o za war tość pro duk tów bo ga -
tych w że la zo i uła twia ją cych je go przy -
swa ja nie. 

Że la zo po ma ga w pra wi dło wej pro duk cji
czer wo nych krwi nek i he mo glo bi ny, pra wi dło -
wym trans por cie tle nu w or ga ni zmie oraz w
zmniej sza niu uczu cia zmę cze nia i znu że nia.
Po nad to sty mu lu je od por ność. Jest tak że nie -
zbęd ne do pra wi dło we go wzro stu i roz wo ju
oraz re ge ne ra cji tka nek.

Spo śród na stępstw nie do bo ru że la za, naj -
czę ściej wy mie nia się nie do krwi stość, zwa ną
tak że ane mią. Jed nak to tyl ko jed na z wie lu
kon se kwen cji bra ków te go pier wiast ka w na -
szym or ga ni zmie. Nie do bór że la za nie za wsze
skut ku je ane mią, ale mo że po wo do wać in ne
pro ble my zdro wot ne, ta kie jak osła bie nie
ukła du od por no ścio we go lub sen ność. We
wcze snym eta pie oso by z nie do bo rem że la za
od czu wa ją zmę cze nie i spa dek for my in te lek -
tu al nej oraz ma ją zwięk szo ną po dat ność na
in fek cje. W póź niej szych eta pach mo że wy stę -
po wać draż li wość, bla dość, ogra ni czo na wy -
dol ność, zmniej szo na wy daj ność ćwi czeń fi -
zycz nych, utra ta ape ty tu czy przy spie sze nie
ak cji ser ca.

Że la zo jest jed nym z naj sła biej wchła nia -
nych pier wiast ków. Je go za war tość w prze -
cięt nej die cie zdro wej oso by do ro słej wy no si
ok. 20,5 mg, z cze go or ga nizm przy swa ja tyl -
ko ok. 4 mg. War to za tem zwięk szyć obec -
ność w na szej die cie pro duk tów bo ga tych w
że la zo oraz ta kich, któ re uła twia ją je go przy -
swa ja nie. Pro duk ta mi pod no szą cy mi po ziom
że la za w na szym ja dło spi sie są mię so, a tak że
in ne pro duk ty zwie rzę ce. Na le żą do nich tak -
że zie lo ne wa rzy wa, ta kie jak sa ła ta, szpi nak i
bro ku ły oraz na tka pie trusz ki i bu ra ki. Du żo
że la za za wie ra ją tak że owo ce su szo ne (zwłasz -
cza śliw ki i mo re le), orze chy, na sio na dy ni i
sło necz ni ka. 

Na le ży pa mię tać, że ni ska wchła nial ność
że la za do ty czy za rów no po ży wie nia, jak i
pre pa ra tów star szej ge ne ra cji. Dla te go war to
się gać po no wo cze sne su ple men ty za wie ra ją -
ce że la zo che la to wa ne, np. Sze la zo+SR. Che -
lat że la za jest naj le piej przy swa ja ną i naj le piej
to le ro wa ną przez or ga nizm ludz ki for mą te -
go mi kro ele men tu. Moż na go sto so wać bez
obaw o nud no ści, bie gun ki, za par cia, czy bó -
le żo łąd ka, na któ re naj czę ściej skar żą się
oso by sto su ją ce pre pa ra ty że la za star szej ge -
ne ra cji. 

Sze la zo+SR ma po stać kap suł ki o prze -
dłu żo nym uwal nia niu (SR), co sprzy ja lep sze -
mu wchła nia niu oraz lep szej to le ran cji co -
dzien ne go przyj mo wa nia pre pa ra tu. Do dat ko -
wo za war ta w pro duk cie wi ta mi na C uczest ni -
czy we wchła nia niu że la za, a wi ta mi ny B6,
B12 i kwas fo lio wy wzmac nia ją efekt krwio -
twór czy su ple men ta cji te go pier wiast ka. 

Sze la zo+SR do stęp ne jest w ap te kach bez
re cep ty. Ce ny su ge ro wa ne Sze la zo+SR w ap te -
kach: opa ko wa nie za wie ra ją ce 30 kap su łek –
19,50 PLN, opa ko wa nie za wie ra ją ce 60 kap su -
łek – 29 PLN. 

Wię cej in for ma cji, po rad i cie ka wo stek
do ty czą cych die ty bo ga tej w że la zo i su ple -
men ta cji te go pier wiast ka moż na zna leźć na
www.sze la zo.pl

Dwa ra zy wię cej że la za – przy kła -
do wa die ta

Po ni żej pre zen tu je my przy kład trzy dnio -
wej die ty pod sta wo wej dla do ro słych zdro -
wych osób, za wie ra ją cej dwa ra zy wię cej że la -
za niż prze cięt na. 

Die tę opra co wa ła die te tycz ka Jo an na
Szczep kow ska współ pra cu ją ca z mar ką Sze la -
zo+SR.

Ok. 2500 kcal, ok. 42 mg że la za

Śnia da nie:
3 krom ki ciem ne go pie czy wa, ły żecz ka

mar ga ry ny, 3 li ście sa ła ty, twa ro żek z 2 pla -
ster ków bia łe go se ra, 6 rzod kie wek, łyż ka
szczy pior ku, 2 łyż ki jo gur tu i ły żecz ka otrę -
bów pszen nych, her ba ta owo co wa

II. Śnia da nie: 
2 krom ki pie czy wa, 4 pla ster ki chu de go

pasz te tu, łyż ka ćwi kły, szklan ka so ku z mar -
chew ki

Obiad: 
Zu pa z fa sol ki szpa ra go wej (250 ml), wą -

trób ka dro bio wa du szo na z ce bu lą, 3/4
szklan ki ka szy gry cza nej, po łów ka bro ku ła,
su rów ka z 3 li ści sa ła ty, 4 su szo nych po mi do -
rów, łyż ki pe stek sło necz ni ka i ły żecz ki ole ju
sło necz ni ko we go, szklan ka so ku jabł ko we go

Pod wie czo rek: 
Se rek wa ni lio wy z dwo ma łyż ka mi po sie -

ka nych su szo nych mo re li, szklan ka so ku z
czar nej po rzecz ki

Ko la cja: 
Bef sztyk z po lę dwi cy wo ło wej (150 g),

su rów ka z du żej mar chwi i ma łe go jabł ka z
ły żecz ką ole ju sło necz ni ko we go i łyż ką pe -
stek z dy ni, szklan ka so ku z bu ra ków

Ok. 2300 kcal, ok. 46 mg że la za

Śnia da nie: 
4 łyż ki mu esli z ro dzyn ka mi i orze cha mi

ze szklan ką mle ka 2 proc., krom ka ciem ne go
chle ba z pla ster kiem szyn ki, her ba ta owo co -
wa

II. Śnia da nie: 
Opa ko wa nie twa roż ku wiej skie go  z du -

żym po mi do rem, łyż ką szczy pior ku i ły żecz -
ką otrąb pszen nych, 2 krom ki chle ba, szklan -
ka her ba ty z dzi kiej ró ży

Obiad: 
250 ml zu py po mi do ro wej z ma ka ro nem

i łyż ką na tki, 3 du że ziem nia ki z łyż ką ko pru,
bit ki wo ło we(150 g), su rów ka z mar chwi, po -
ło wy se le ra, jabł ka z ły żecz ką ole ju sło necz ni -
ko we go, szklan ka kom po tu ze śli wek

Pod wie czo rek: 
Szklan ka ki sie lu, grusz ka

Ko la cja: 
Ja jecz ni ca na pa rze z 2 jaj z łyż ką szczy -

pior ku, 2 krom ki ciem ne go chle ba z ma słem,
su rów ka z po mi do ra, pa pry ki i łyż ki szczy -
pior ku, szklan ka her ba ty owo co wej

Ok. 2400 kcal, ok. 40 mg że la za

Śnia da nie: 
Szklan ka her ba ty owo co wej, 3 krom ki

ciem ne go chle ba, 2 łyż ki twa roż ku z łyż ką
na tki i szczy pior ku, 2 pla ster ki po lę dwi cy
wo ło wej, ma ła pa pry ka
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Jak zwięk szyć iloś       



           
            

              
           
           

             
           

          
           

           
            
             
   

             
              
            

           
              

             
       

            
           
             
             
             

             
           
           
             

               
            
             
            
           
           

   
            

           
             
             
           

            
              
             

               
              
               
              

               
              
    

           
              
              
               
              
               
              
            

             
            

                
   

           
            
            

              
               
             
           
            

           
                

              
              

    

            
                

            
  

           
   

            
            

              
     

            
             

        

  
           

                
            

              
        

    
            

             
 

 
             

            
            

                 
              

             

    
              

            
    

   
           

              
               

           

        

   
             

           
             

    
             

             
          
        

 
             

               
             

                
          

    
      

   
              

            
               

         

        

   
          

             
             
       

II. Śnia da nie: 
Szklan ka sa łat ki ja rzy no wej z so sem

przy go to wa nym z łyż ki ma jo ne zu, 2 ły żek
jo gur tu, łyż ki na tki i odro bi ny musz tar dy,
2 krom ki ciem ne go chle ba, 4 pla ster ki
szyn ki dro bio wej, szklan ka so ku z czar nej
po rzecz ki

Obiad: 
Krup nik (250 ml), pierś dro bio wa du -

szo na z ja rzy na mi, 3 ziem nia ki, mi ze ria z
ogór ka, jo gur tu i ły żecz ki otrąb pszen -
nych, 6 bruk se lek, szklan ka kom po tu
śliw ko we go

Pod wie czo rek: 
Bu dyń cze ko la do wy z łyż ką ro dzy nek i

orze chów, szklan ka so ku z mar chew ki i bu -
ra ka

Ko la cja: 
2 kost ki fi le ta z morsz czu ka (150 g) z so -

sem grec kim przy go to wa nym z mar chew ki,
po ło wy se le ra, ce bu li i ma łej pusz ki kon cen -
tra tu po mi do ro we go, gra ham ka, szklan ka
her ba ty zio ło wej.
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   ść że la za w die cie?
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Wska zu jąc ele men ty za pew nia ją ce bez pie czeń -
stwo w sa mo cho dzie, naj czę ściej wy mie nia my
po dusz ki po wietrz ne, pa sy bez pie czeń stwa i ki -
lo gra my me ta lu osła nia ją ce pa sa że rów ze
wszyst kich stron. My śląc zaś o szy bach, czę sto
nie zda je my so bie spra wy, że ta „nie wi docz na”
po wierzch nia ma rów nież bar dzo zna czą cy
udział w ochro nie po dró żu ją cych. 

Wy mia na szy by czo ło wej jest nie zwy kle istot na
- zna cze nie ma ma te riał z ja kie go jest wy ko na na,
uży ta che mia mon ta żo wa, jak i sam spo sób wy ko -
na nia usłu gi. Moc no osa dzo na szy ba przed nia peł -
ni bar dzo istot ną ro lę z punk tu wi dze nia pra wi dło -
we go dzia ła nia po dusz ki po wietrz nej pa sa że ra. Je śli
szy ba wy pad nie z ra my lub ule gnie cał ko wi te mu
roz bi ciu, po dusz ka po wietrz na nie znaj dzie od po -
wied nie go opar cia, przez co nie speł ni swo jej pod -
sta wo wej funk cji. Je dy nie po praw nie osa dzo na szy -
ba znacz nie po pra wia bez pie czeń stwo i chro ni pa -
sa że rów przed wy pad nię ciem z po jaz du, zwłasz cza
wte dy, gdy nie są oni przy pię ci pa sa mi bez pie czeń -
stwa. War to pod kre ślić, że ry zy ko po waż nych i
śmier tel nych ura zów jest w ta kich przy pad kach od
3 do 40 ra zy więk sze. Chcąc unik nąć te go ty pu za -
gro żeń, war to sko rzy stać z usług pro fe sjo nal nych
sta cji ser wi so wych, któ re za pew nia ją wy so ki stan -
dard i kom plek so wość ofe ro wa nych usług. Kie row -
cy w Pol sce co raz bar dziej do ce nia ją te go ty pu roz -
wią za nia, cze go do wo dem jest szyb ki roz wój naj -
więk szej w Pol sce sie ci ser wi sów szyb sa mo cho do -
wych, na le żą cej do pro du ku ją cej wy so kiej ja ko ści
szy by fir my Nord Glass. Wy mia na szy by sa mo cho -
do wej to za bieg, z któ re go kie row cy ko rzy sta ją tyl -
ko w sy tu acji, gdy szy by nie moż na pod dać na pra -
wie. Nie jest to więc sy tu acja czę sta. To do dat ko wy
ar gu ment, by wy ko nu jąc ta ka usłu gę zwró cić szcze -
gól ną uwa gę na ja kość szy by oraz po praw ność do -

ko na ne go mon ta żu. Ko rzy sta jąc z usług spraw dzo -
nych punk tów ser wi so wych zy ska my pew ność, że
obie te kwe stie po zo sta ją bez za rzu tu. Na szczę ście
kie row cy co raz le piej to ro zu mie ją. Ta ka zmia na
my śle nia to efekt wzro stu świa do mo ści zna cze nia  i
wpły wu  sta nu tech nicz ne go au ta na bez pie czeń -
stwo, uczest ni ków ru chu dro go we go.

Fir ma Nord Glass prze ka za ła dla na szych
czy tel ni ków 5 ku po nów VIP, na nie za wod ne
po wło ki hy dro fo bo we. Pro szę dzwo nić w pią -
tek -  13 czerw ca , o godz. 10.

Jak bez piecz nie ku po wać 
i wy mie niać szy by w sa mo cho dzie?
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PODKARPACIE

- „Bał ka ni ca” za li czy ła już
po nad 20 mi lio nów od słon
na You Tu be. Chy ba po pu -
lar ność te go utwo ru prze -
ro sła wa sze naj śmiel sze
ocze ki wa nia?
- Zde cy do wa nie tak, nikt się te go nie

spo dzie wał.
- Pio sen ka nie co od bie ga od
nur tu, do któ re go przy zwy -
cza iły nas Pier si. W do dat -
ku no wy wo ka li sta. Jak my -
ślisz, w czym tkwi ta jem ni -
ca suk ce su te go utwo ru?
- Ze spół Pier si od za wsze ba wił się sty -

la mi mu zycz ny mi. war to wspo mnieć ta kie
utwo ry jak: „Zoś ka”, „He la” czy „Nie sa -
mym chle bem czło wiek ży je”. Ja ki wła ści -
wie nurt re pre zen to wał i re pre zen tu je ze -
spół Pier si? Czy ktoś po tra fi od po wie dzieć
po praw nie na to py ta nie? Suk ces te go
utwo ru tkwi w je go szcze ro ści. Był kom po -
no wa ny i pi sa ny szcze rze, z mi ło ści do
mu zy ki, a nie z chę ci za ro bie nia ka sy.

- Te le dysk na gry wa li ście na
rze szow skim Ryn ku. To był
Twój po mysł?
- Tak, miej sce nie by ło przy pad ko we.

Ko cham swo je mia sto i uwa ża łem, że ry -
nek w Rze szo wie jest na ty le ład ny, że
moż na się nim chwa lić.

- W po ło wie paź dzier ni ka
świa tło dzien ne uj rza ła no -
wa pły ta gru py, na któ rą
po cząt ko wo zo sta łeś za -
pro szo ny ja ko je den z ty tu -
ło wych Przy ja ciół. Jak do
te go do szło, że to wła śnie
Ty za stą pi łeś w ze spo le
Paw ła Ku ki za?

- Mia łem za śpie wać trzy pio sen ki,
póź niej ko le dzy po pro si li mnie o za śpie -
wa nie jesz cze kil ku, póź niej o wspól ny
kon cert. To moi przy ja cie le, a przy ja cio -
łom nie po win no się od ma wiać.

- Nie ba łeś się po rów nań?
- Oczy wi ście, że się ba łem. Ba łem się

że lu dzie mnie znie na wi dzą, że nie „prze -

ży ją” ta kiej zmia ny, sam bym nie prze żył.
W koń cu Pier si to mo ja uko cha na ka pe la
od lat i nie wy obra ża łem so bie in ne go wo -
ka li sty. Ale tak jak mó wi łem wcze śniej,
przy ja ciół w po trze bie się nie zo sta wia, a
im mu zy ka by ła po trzeb na do ży cia jak
po wie trze, Stąd ta ka de cy zja. Czy słusz na,
to czas po ka że.

- Wiem, że z Paw łem znasz
się od lat, bo od lat by łeś fa -
nem Pier si. Jak na tę zmia -
nę za re ago wał sam Ku kiz?
Roz ma wia li ście już o tym?
- Paw ła znam bar dzo dłu go, nie tyl ko

by łem ale wciąż je stem fa nem Pier si, tych
z Paw łem rzecz ja sna. Nie mia łem jesz cze

oka zji po roz ma wiać z nim na te mat te go,
co się wy da rzy ło w ostat nim okre sie.

- A jak na Two je po ja wie nie
się na sce nie po cząt ko wo
re ago wa li sa mi by wal cy
kon cer tów?
- Na ra zie po zy tyw nie, chy ba po zy -

tyw nie, bo nikt nie pod szedł i nie po wie -
dział, że mu się nie po do ba ło. Je śli tak by -
ło, to ta kie oso by by ły bar dzo tak tow ne i
za cho wa ły swe od czu cia tyl ko dla sie bie.

- Je steś przede wszyst kim
wo ka li stą rze szow skie go
ze spo łu Ha ra ta cze. Ja kie
bę dą je go dal sze lo sy?
- Mam na dzie ję, że do bre. Jak tyl ko bę -

dzie chwi la wol ne go, mam za miar z przy ja -
ciół mi z Ha ra ta czy na grać coś no we go.

- Ja kie są dal sze pla ny oby -
dwóch grup?
- Pier si to kon cer ty pro mu ją ce no wą

pły tę, a Ha ra ta cze jak zwy kle - do bra za ba -
wa i no we kom po zy cje.

- Cze go moż na ży czyć Ci na
tej „no wej dro dze ży cia”?
- Te go, że by licz ba fa nów ze spo łu Pier si

nie zma la ła z mo je go po wo du, bo na praw dę
sta ram się z ca łych sił i nie chciał bym, że by
przez mo ją oso bę, kto kol wiek od wró cił się
od te go fan ta stycz ne go ze spo łu.

Roz ma wiał MAR CIN KA LI TA

Pier si po rze szow sku
Roz mo wa z ADA MEM ASA NO VEM, no wym wo ka li stą gru py Pier si
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