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Czwartek, 18 grudnia 2014

Jeśli masz już swoją ulubioną parę, wyślij SMS na numer 72355 o treści n.para.0
Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT
Więcej informacji: www.nowiny24.pl/para

b 2 miejsce - Paulina i Henryk Guzkowie (nr 18) - 13 246 głosów

Oddaj głos na ulubioną Młodą Parę
A Jeśli masz już swoją ulubioną parę i chcesz pomóc jej wygrać główną nagrodę, głosuj już dziś!

b 1 miejsce: Jolanta i Krzysztof Michnalowie (nr 8), 21 285 głosów
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b 4 miejsce - Agnieszka i Mariusz Bukowie (nr 37) - 5688 głosówb 3 miejsce - Adriana i Antoś Witkosiowie (nr 17) - 7047 głosów
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Śpiewnikzawierawszystkieko-
lędy, jakie znajdują się napłycie
„Zadumanycałyświat”,naktó-
rej do wspólnego kolędowania
zaprasza młodzież pod egidą
Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie i zespół Manitou.
Prezentowanych jest na niej 16
utworów-tradycyjnych,patrio-
tycznychorazautorskich-wno-
woczesnych aranżacjach. Ryt-
miczne i pełne melodii, ale jed-
nocześniebeznadmiernejinter-
pretacji,umożliwiająśpiewanie
do płyty wszystkim zebranym
przy wigilijnym stole. Na płycie
usłyszymym.in.„DzisiajwBet-
lejem”, „Lulajże, Jezuniu”,
atakże takie pastorałki, jak „Za-
dumany cały świat”, „Północ
już była”.

Pomysł nagrania świątecz-
nego albumu, a także opieka
artystyczna, przygotowanie
i opracowanie wokalne utwo-
rów to zasługa Anny Czenczek,
dyrektor Centrum Sztuki Wo-
kalnej w Rzeszowie oraz

pomysłodawczyni i dyrektor
„Rzeszów Carpathia Festival”.
Aranżacje instrumentalne są
natomiast dziełem Andrzeja
Paśkiewicza - wokalisty i lidera
zespołu Manitou. Wykonawcy
kolęd to dzieci i młodzież

z Podkarpacia, laureaci krajo-
wych i zagranicznych festiwa-
li oraz programów telewizyj-
nych - soliści i Grupa Artystycz-
na Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie, absolwenci CSW
oraz soliści i absolwenci Gim-
nazjum im. Jana Pawła w No-
wej Sarzynie.

Młodym artystom, śpiewa-
jącym kolędy i pastorałki, to-
warzyszy instrumentalnie ze-
spół Manitou. Ich wspólne gra-
nie układa się we wspaniały
świąteczny koncert. Wystar-
czy kupić Nowiny 18 i 22 grud-
nia, by wysłuchać go w domu.
Koncert zostanie wykonany
także 19 grudnia podczas wigi-
lii na Rynku w Rzeszowie,
o godz. 15.45 (początek spot-
kania o 15).

Sponsorami przedsięwzię-
cia są: ICN Polfa Rzeszów S.A.,
PGNiG, Galeria Rzeszów, PGE
Dystrybucja S.A., Polkemic, In-
żynieria Rzeszów S.A., MZBM
Rzeszów, El-Żbik Moda Męska,
PBS Bank, Greinplast. a
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Gwiazdka z Nowinami

Przygotowaliśmy dla Was
świąteczne prezenty! Dziś
do Nowin dołączamy śpiew-
nik, w poniedziałek z gazetą
otrzymacie płytę z kolędami.

Do naszej zabawy zgłosiły się
34 pary. W rankingu (z 17 grud-
nia, godz. 12) prowadzą Jolan-
ta i Krzysztof Michnalowie. Ale
głosowanie trwa do 30 grudnia
i wszystko się może jeszcze
zmienić. Jeśli masz już swoją
ulubioną parę i chcesz pomóc
jej wygrać główną nagrodę, wy-
ślij SMS na numer 72355 o treś-
ci: npara.0. Koszt SMS-a to 2,46
zł z VAT. Zwycięzcy plebiscytu,
którzy otrzymają największą
liczbę głosów ,wygrają atrakcyj-
ne nagrody.

1 miejsce - opublikowanie
wywiadu z parą w Nowinach,
a także na portalu nowiny24.pl
oraz 5-dniowy, luksusowy wy-
poczynek dla dwóch osób
w Dworze Kombornia, bon
na sukienkę wizytową o war-
tości 750 zł od Centrum Mody
Ślubnej „Impresja.”

2 miejsce - 3-dniowy, luksu-
sowy wypoczynek dla dwóch
osób w Dworze Kombornia,
bon na sukienkę wizytową
o wartości 650 zł.

3 miejsce - 3-dniowy, luksu-
sowy wypoczynek dla dwóch
osób w Dworze Kombornia,
bon na sukienkę wizytową
o wartości 550 zł.

4 miejsce - bon na sukienkę
wizytową o wartości 450 zł.

5 miejsce - bon na sukienkę
wizytową o wartości 450 zł.

Dodatkowo pięć pierwszych
par otrzyma kosmetyki dla
dwojga od firmy Bielenda oraz
pamiątkowe dyplomy. a

Młoda Para 2014

Ula Sobol
u.sobol@nowiny24.pl

Pomóż zdecydować, którym
parom zafundujemy luksuso-
wy wypoczynek w Dworze
Kombornia. Do 30 grudnia
czekamy na Wasze głosy.

OŚWIADCZENIE
Ja Stanisław Sowa, redaktor naczelny Gazety Codziennej „Nowi-

ny” oraz ja Andrzej Plęs, autor artykułów – niniejszym oświadcza-
my, iż w artykule pt. „Imperium pana posła (1)”, który ukazał się 18
lipca 2014 r. w wydaniu papierowym Nowin, a także 20 lipca 2014
r. na portalu nowiny24, oraz w artykule pt. ,,Imperium pana posła
(2)”, opublikowanym w wydaniu papierowym Nowin 21 lipca 2014
r., znalazły się nieprawdziwe sugestie na temat funkcjonowania
spółki Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Wyjaśniamy, iż stwierdzono w sposób nieuprawniony, że więk-
szość udziałów w spółce Makarony Polskie S.A. posiada spółka
Agro-Technika S.A. z siedzibą w Ząbkach, której udziałowcem jest
poseł Jan Bury, w sytuacji gdy spółka Agro-Technika S.A. posiada
w spółce Makarony Polskie S.A. jedynie 21,62 % akcji, co nie stawia
jej w pozycji akcjonariusza dominującego na Walnym Zgromadze-
niu Akcjonariuszy ani w innym organie statutowym tej spółki. Po-
seł Jan Bury jest tylko jednym z kilku mniejszościowych akcjonariu-
szy spółki Agro-Technika S.A. i nie ma żadnego wpływu na bieżące
funkcjonowanie tej spółki.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Zarząd spółki Ma-
karony Polskie S.A., poseł Jan Bury nie realizuje żadnego
z uprawnień przysługujących każdemu ewentualnemu akcjona-
riuszowi spółki kapitałowej, tzn. nie wykonuje jakichkolwiek
praw z akcji, nie rejestrował się i nie uczestniczył w żadnym
z dotychczas odbytych walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
Dlatego też określenie, iż firma Makarony Polskie S.A. to „okręt
flagowy” oraz „najjaśniejsza gwiazda” w interesach posła Jana
Burego stanowi nadużycie.

Mając na uwadze powyższe, przepraszamy spółkę Makarony
Polskie S.A. za opublikowanie nieprawdziwych stwierdzeń i su-
gestii, w szczególności dotyczących rzekomego wpływu posła
Jana Burego na sukcesy produkcyjne oraz handlowe spółki.

Dziś śpiewnik, a w poniedziałek płyta


