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Program 
TV

w środku!

Już dziś Wielkie otwarcie 
ATAMAN SHOP!  
Europa II / II PIĘTRO
Sklep odzieżowy
Gadżety muzyczne
Gość specjalny: BORIXON!
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Spół dziel nia zaj mu je się bu do wą do -
mów jed no ro dzin nych i wie lo ro dzin -
nych w sys te mie tra dy cyj nym, sto su -
jąc przy tym no wo cze sne, eko lo gicz -
ne i ener go osz częd ne spo so by ocie -
pla nia oraz ogrze wa nia miesz kań.
Ofer ta na sza obej mu je tak że: lo ka le
użyt ko we, ga ra że, miej sca po sto jo we
w ga ra żach wie lo sta no wi sko wych.
Szcze gól ną uwa gę Spół dziel nia przy -
wią zu je do za go spo da ro wa nia te re -
nów zie lo nych, pla ców za baw oraz in -
fra struk tu ry usłu go wej i han dlo wej
na Osie dlu.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Pro jek -
tant” pro wa dzi obec nie in we sty cje na te re -
nie Rze szo wa w 3 lo ka li za cjach:

Osie dle Wzgó rza Sta ro niw skie w
re jo nie ulic Kra jo bra zo wej –- Wi do ko wej -
Ple ne ro wej.

Osie dle „Sło necz ny Stok” w re jo -
nie ulic Bł. Ka ro li ny – Kro śnień skiej –
Iwo nic kiej –Biec kiej - Od rzy koń skiej. 

Osie dle Pod kar pac ka -Ma tusz cza -
ka w ob rę bie ulic Ry ma now skiej i  Biesz -
czadz kiej.

IN WE STY CJE S.M. ”PRO JEK TANT”
Wzgó rza Sta ro niw skie 
przy ul. Wi to sa

Spół dziel nia roz po czę ła re ali za cję 2-
lo ka lo wych do mów jed no ro dzin nych w
za bu do wie sze re go wej. Bu dyn ki ni skie, tj.
par ter i pię tro, są re ali zo wa ne w re jo nie
bu dyn ku przy ul. Kra jo bra zo wej 8. Znaj -
do wać się tam bę dzie 28 miesz kań 3- po -
ko jo wych o po wierzch ni do 75 m2 wraz z
przy na leż nym ga ra żem. Pla no wa ny ter -
min za koń cze nia tej in we sty cji to kwie -
cień 2015. Spół dziel nia w sprze da ży po sia -
da jesz cze 2 miesz ka nia na par te rze w ce -
nie 320 tys. zł.

Ko lej na in we sty cja re ali zo wa na na
tym osie dlu to bu dy nek usłu go wo -miesz -
kal ny w re jo nie bu dyn ku przy ul. Kra jo -
bra zo wej 6. Na par te rze znaj do wać się bę -
dą lo ka le użyt ko we z prze zna cze niem na
dzia łal ność spor to wą. Na I pię trze na to -
miast, miesz ka nia wraz z an tre so la mi.

W ofer cie po sia da my miesz ka nia:
2-po ko jo we o pow. od 43 m2  + an -

tre so la ok. 10 m2.
2-po ko jo we o pow. od 47 m2  + an -

tre so la ok. 21 m2.
2-po ko jo we o pow. od 53 m2  + an -

tre so la ok. 23 m2.
3-po ko jo we  o pow. od 69 m2 + an -

tre so la ok. 24 m2.
Ce na 1m2 pow. użyt ko wej miesz ka -

nia to ok. 4 tys. zł.
Lo ka le użyt ko we bę dą mia ły po -

wierzch nię od 65 do 100 m2, ce na 1m2 p.
u. lo ka lu to ok. 4900 zł brut to ( w tym
VAT 23%),w tej in we sty cji spół dziel nia po -
sia da w sprze da ży jesz cze ty ko 3 lo ka le.

Rów nież na tym osie dlu, tj. za ist nie -
ją cym bu dyn kiem przy ul. Wi do ko wa 8,
zo sta ła roz po czę ta re ali za cja 2 bu dyn ków
(o nu me rach in we sty cyj nych 19         i
20). Bę dą to bu dyn ki 4-pię tro we z win da -
mi. Do dat ko wo w bu dyn ku nr 20 ist nie je
moż li wość wy ku pie nia miej sca po sto jo we -
go w ga ra żu wie lo sta no wi sko wym. Pla no -
wa ny ter min za koń cze nia tej in we sty cji to
kwie cień 2015. Ak tu al nie w ofer cie do
sprze da ży po zo sta ło 1 miesz ka nie o pow.
74 m2 zlo ka li zo wa ne na par te rze, ce na za
m2 par te ru to 3980zł. 

Sło necz ny Stok 

Do my jed no ro dzin ne w za bu do wie
sze re go wej i bliź nia czej przy ul.
Iwo nic kiej w Rze szo wie.

Do my zo sta ły zre ali zo wa ne w ra mach
roz bu do wy osie dla „Sło necz ny Stok”. Do -
jazd przez no wo zre ali zo wa ną uli cę Od rzy -
koń ską umoż li wia do god niej sze po łą cze nie
ko mu ni ka cyj ne z Osie dlem.  Spół dziel nia
zre ali zo wa ła 42 bu dyn ki w za bu do wie bliź -
nia czej i sze re go wej. Do my zo sta ły wy ko na -
ne w sta nie su ro wym za mknię tym z ele wa -
cją, sto lar ką okien ną, drzwia mi wej ścio wy -
mi, bra mą ga ra żo wą, dro gą do jaz do wą,
pod jaz da mi do bu dyn ku, jak rów nież do -
pro wa dzo no wszyst kie me dia do bu dyn ku.
Do in dy wi du al ne go wy koń cze nia przez na -
byw cę po zo sta je wy ko na nie we wnętrz nych
in sta la cji, wy le wek i tyn ków.

W ofer cie sprze da ży: po sia da my 4
do my środ ko we w za bu do wie sze re go wej. 

Po wierzch nia do mu to oko ło 140 m2
w tym ga raż ok. 18 m2. Do my są do na -
by cia w ce nie 330 tys. zł za dom.

Spo so by fi nan so wa nia :
Pierw sza wpła ta wy no si 50 – 100 tys.

zł. Po zo sta ła kwo ta mo że być roz ło żo na
na ra ty na okres 3-5 lat. 

Ist nie je moż li wość ogląd nię cia go to -
we go do mu po in dy wi du al nym umó wie -
niu się. Je śli cho dzi o ko lej ne no we in we -
sty cje na osie dlu „Sło necz ny Stok” to
Spół dziel nia opra co wa ła kon cep cję roz bu -
do wy tak zwa ne go za da nia „11” zlo ka li zo -
wa ne go przy ul. Od rzy koń skiej. Za da nie
to zo sta ło po dzie lo ne na kil ka eta pów.
Spół dziel nia uzy ska ła de cy zje o wa run -
kach za bu do wy na re ali za cję eta pu „C” w
opar ciu o któ rą zo sta ły za pro jek to wa ne
bu dyn ki. Etap ten prze wi du je re ali za cję 6
bu dyn ków, dwu klat ko wych 6 kon dy gna -
cyj nych (par ter i 5 pię ter), z ga ra ża mi wie -
lo sta no wi sko wy mi, gdzie bę dzie moż li -
wość za ku pu miesz kań i miejsc po sto jo -
wych. Bu dyn ki bę dą wy po sa żo ne w
win dy.

Roz po czę cie re ali za cji tej in we sty cji
jest pla no wa ne na prze ło mie III/IV kwar -
ta łu br.Pro jek to wa nych jest tam 6 bu dyn -

ków po oko ło 32-36 miesz kań o po -
wierzch ni:

Bu dy nek nr 1 do 4:
2 po ko je o pow.  37, 39, 43, 52 m2.
3 po ko je o pow.  57, 59, 57, 65, 67 m2.
Na par te rze miesz ka nia z ta ra sa mi.
Bu dy nek 5 i 6:
2 -po ko jo we o pow. 40, 44, 47, 51 m2.
3 -po ko jo we o pow. 59 ,62, 68 m2.
4 -po ko jo we o pow. 73 m2.
Pod każ dym bu dyn kiem bę dą znaj -

do wać się miej sca po sto jo we w ga ra żach
wie lo sta no wi sko wych,  ok. 25-28 miejsc.

Pla no wa na ce na 1 m2 p. u. miesz ka -
nia to ok. 4.050,00 zł., a ce na miej sca po -
sto jo we go to ok. 22 tys. zł.

Za in te re so wa nych za pra sza my
do Spół dziel ni: ul. Sło necz na 2, pok. 2
po nie dzia łek -czwar tek od 9-16,  w
pią tek  od 8-15.

Pod kar pac ka – Ma tusz cza ka -
ul. Ry ma now ska

W związ ku z bar dzo du żym za in te -
re so wa niem na byw ców,  Spół dziel nia za -
ku pi ła no we te re ny pod bu dow nic two
wie lo ro dzin ne na osie dlu Pod kar pac ka -
-Ma tusz cza ka. Bę dą tam re ali zo wa ne no -
we in we sty cje w kil ku lo ka li za cjach. Do -
ce lo wo Spół dziel nia pla nu je re ali za cję
11-12 bu dyn ków. 

Obec nie trwa ją pra ce zwią za ne z
przy go to wa niem  re ali za cji  bu dyn ków o
nu me rach in we sty cyj nych  18 i 19. Bę dą
to bu dyn ki dwu klat ko we, 3- pię tro we, z
36 miesz ka nia mi o po wierzch ni od 42 do
65 m2. Ter min roz po czę cia tej in we sty cji
to paź dzier nik 2013r., cykl re ali za cji -18
mie się cy. Pla no wa na ce na     1 m2 p. u.
to ok. 4.050,00 zł.

In for ma cje na te mat miesz kań w tych
dwóch bu dyn kach moż na uzy skać  w
Spół dziel ni przy ul. Sło necz nej 2, pok. 2. 

Spół dziel nia pla nu je re ali za cję ko lej nych
bu dyn ków na tej in we sty cji wio sną 2014r. 

Bliż sze in for ma cje moż na uzy skać
w sie dzi bie Spół dziel ni 

Rze szów, ul. Sło necz na 2,pok. 2
lub na stro nie in ter ne to wej:
 www.pro jek tant.rze szow.pl

Speł nij  Ma rze nie o Wła snym Miesz ka niu 
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reklama

Brak zdro we go i kom for to we go snu
po wo du je spa dek od por no ści or ga ni -
zmu, zwięk sza po dat ność na stres
oraz pro wa dzi do po gor sze nia sa mo -
po czu cia. Dla te go je śli bu dzisz się w
cią gu no cy lub wsta jesz nie wy spa na -
to znak, że już naj wyż szy czas zmie -
nić po dej ście do snu.

Naj lep szą re ge ne ra cję or ga ni zmu za -
pew nia nam sen. W związ ku z tym, że w
łóż ku spę dza my prze cięt nie 40% na sze go
ży cia, war to zwró cić uwa gę na złe przy -
zwy cza je nia przed za śnię ciem. Je śli za sto -
su je my się do kil ku wska zó wek, wów czas
znik nie uczu cie po ran ne go zmę cze nia i
wsta niesz ra no wy po czę ta.

Wy bierz wła ści wy ma te rac
Jed nym z naj waż niej szych czyn ni ków

wpły wa ją cych na zdro wy i efek tyw ny sen,
jest wy bór od po wied nie go ma te ra ca. Źle
do bra ny, mo że być przy czy ną bó lu ple -
ców i po ran ne go zmę cze nia. Ma te rac po -
wi nien speł niać in dy wi du al ne pre fe ren cje
je go użyt kow ni ka i być do pa so wa ny do
bu do wy cia ła. – Pod czas za ku pu ma te ra ca,
po win ni śmy po ło żyć się na nim na oko ło
15 mi nut w po zy cji, w któ rej naj czę ściej
śpi my. To ma te rac po wi nien do pa so wać
się do na sze go cia ła, a nie od wrot nie –
pod po wia da Ja cek Po znań ski z fir my
Tem pur Pol ska. – Bar dzo waż ne jest rów -
no mier ne pod par cie krę go słu pa na ca łej
dłu go ści, tak, aby mógł re ge ne ro wać się w
na tu ral nej, zdro wej po zy cji. Dla te go też

ma te rac nie po wi nien być ani zbyt mięk -
ki, ani zbyt twar dy.

Jedz z gło wą 

War to zwró cić uwa gę na to, co je my i
pi je my przed snem. Nie wła ści wa die ta mo -
że być przy czy ną pro ble mów z za sy pia -
niem. Wie czo rem na le ży uni kać ob fi tych i
cięż ko straw nych po sił ków. Naj le piej, gdy
ko la cję zje my na 2-3 go dzi ny przed za śnię -
ciem. Ale uwa ga - głód też mo że być wro -
giem spo koj ne go snu - nie po zwo li nam się
od po wied nio zre lak so wać. W ta kim wy pad -
ku po staw my na lek ką prze ką skę np. to sta z
ma słem lub ba na na. Uni kaj my wie czo rem
na po jów po bu dza ją cych, za wie ra ją cych ko -
fe inę, czy li ka wy lub moc nej her ba ty. Za -
miast nich na pij my się zió łek, cie płe go mle -
ka al bo ka kao.

Od śwież cia ło…
Re gu lar ne ćwi cze nia i co dzien ny umiar -

ko wa ny wy si łek fi zycz ny, ko rzyst nie wpły wa -
ją na po pra wę ja ko ści snu. Po ran ny jog ging,
pły wa nie czy cho ciaż by po po łu dnio wy ae -
ro bik – wszyst ko to spra wi, że bę dzie my
mie li lep szy na strój, zwięk szy się od por ność
na sze go or ga ni zmu i przy czy ni do unor mo -
wa nia snu. Aby ak tyw ność przy nio sła po żą -
da ne efek ty, na le ży pa mię tać, by gim na sty -
ko wa nie za koń czyć naj póź niej dwie go dzi ny
przed pój ściem do łóż ka. Dla cze go? Or ga -
nizm w cza sie wy sił ku fi zycz ne go wy twa rza
en dor fi ny (tzw. hor mon szczę ścia), po bu -

dza ją ce do dzia ła nia i przy spie sza ją ce puls,
więc je śli za póź no za koń czy my tre ning –
nie za śnie my ła two.

…umysł…

Prze nie sie nie stre su ją cych za dań do
łóż ka nie po zwo li nam zmru żyć oczu.
Tuż przed za śnię ciem wpro wadź my się w
od po wied ni na strój – „zwol nij my” i oczy -
ść my umysł. Li stę spraw za przą ta ją cych
nam gło wę za pisz my na kart ce – po win no
po móc. Wy łącz my ostre świa tło i gło śne
urzą dze nia. Moż na rów nież się gnąć po
lek tu rę lub po słu chać ła god nej, re lak su ją -
cej mu zy ki.

…i sy pial nię!

Świe że po wie trze od gry wa istot ną ro -
lę w hi gie nie snu. - Prze wie trze nie sy pial ni
po mo że nam szyb ciej za snąć i jed no cze -
śnie sku tecz nie wy po cząć. Na le ży tak że
za dbać o od po wied nią tem pe ra tu rę –
opty mal nie jest to 18 – 21 stop ni Cel sju -
sza. Istot ne jest też na wil że nie po wie trza
w po miesz cze niu, ide al na wil got ność mie -
ści się w gra ni cach 40-60 pro cent – do da -
je Ja cek Po znań ski. Je śli po go da na to po -
zwa la, śpij my przy otwar tym oknie. Na
chłod niej sze no ce sto suj my spe cjal ne na -
wil ża cze, za po bie ga ją ce wy su sza niu błon
ślu zo wych i skó ry. W efek cie zmniej szy się
po dat ność na in fek cje oraz po pra wi ja -
kość na sze go wy po czyn ku.

Śpij do brze i wstań wy po czę ta
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Przed się bior cy, na ukow cy, przed -
sta wi cie le in sty tu cji oto cze nia biz -
ne su oraz dok to ran ci i stu den ci
pod kar pac kich uczel ni wzię li udział
w kon fe ren cji za ty tu ło wa nej „In no -
wa cyj ny biz nes wy zwa niem go spo -
dar czym Pod kar pa cia”, któ ra 3
paź dzier ni ka 2013 ro ku od by ła się
w Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je -
wódz twa Pod kar pac kie go w Rze -
szo wie.

Kon fe ren cje otwo rzy li Mar sza łek
Wo je wódz twa Pod kar pac kie go Wła dy -
sław Or tyl, Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go Lu cjan Kuź niar, rek tor
Uni wer sy te tu Rze szow skie go  prof. Alek -
san der Bob ko oraz pre zes Rze szow skiej
Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go dr Ar tur
Grze sik.

Te ma tem kon fe ren cji by ły moż li wo -
ści wdro że nia no wo cze snych roz wią zań
pro wa dze nia biz ne su w po sta ci „wspól -
nych dzia łań” lub „wspól nych przed się -
wzięć”. Za spra wą Roz po rzą dze nia Ko mi -
sji Eu ro pej skiej z 11 grud nia 2012 ro ku
te po ję cia uzy ska ły sta tus praw ny uzu peł -
nia jąc do stęp ne do tej po ry for my pro wa -
dze nia firm.  

We współ cze snym świe cie o in no wa -
cjach mó wi my bar dzo czę sto i wy da wać
by się mo gło, że wie my o nich wszyst ko.
Ale mo im zda niem czę sto w co dzien nym
ży ciu za po mi na my, że  in no wa cje to nie
tyl ko kon kret ne pro duk ty, to tak że pew -
ne roz wią za nia tech no lo gicz ne, eko no -
micz ne, tech nicz ne, or ga ni za cyj ne. Z po -
zy cji dy na micz ne go roz wo ju te in no wa -
cje są nam bez względ nie po trzeb ne, bo
przez pry zmat PKB czy in no wa cyj no ści
firm nasz re gion jest oce nia ny. Ja ko sa -
mo rząd wo je wódz twa dba my oczy wi ście
o two rze nie szan sy dla in no wa cyj nych
dzia łań. Już ma my zgło szo ne ta kie in no -
wa cyj ne pro jek ty na wstęp nej li ście
przed się wzięć prio ry te to wych do sfi nan -
so wa nia w no wej per spek ty wie fi nan so -
wej 2014 – 2020. Je ste śmy w trak cie przy -

go to wy wa nia no we go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go, tam tak że z pew -
no ścią znaj da się środ ki na in no wa cje.
Po szu ku jąc szan sy go spo dar czej dla Pod -
kar pa cia mu si my pa mię tać, że pro ces
dba nia o in no wa cje jest pro ce sem cią -
głym - mó wił otwie ra jąc kon fe ren cję mar -
sza łek Wła dy sław Or tyl.   

Dzi siej sza kon fe ren cja ma przede
wszyst kim dać nam wie dzę i wy ro bić po -

gląd, do ty czą cy pew ne go spo so bu wspól -
ne go dzia ła nia o cha rak te rze go spo dar -
czym. Ma stwo rzyć szan sę po wsta nia ba -
zy do brych prak tyk w tym za kre sie i dać
prze ko na nie, że ten sze ro ko ro zu mia ny
sys tem kom pe ten cji dla związ ków go spo -
dar czych o in te gra cji pro duk to wej trze ba
do pie ro zbu do wać – po wie dział w swo im
prze mó wie niu wi ce mar sza łek Lu cjan
Kuź niar.  

Rek tor Uni wer sy te tu Rze szow skie go
prof. Alek san der Bob ko pod kre ślał, jak
waż ne jest cią głe kształ ce nie się oraz zdo -
by wa nie no wych kom pe ten cji, a Ar tur
Grze sik pre zes rze szow skiej RARR uwy -
pu klał wa gę „sie cio wa nia” w kon tek ście
in no wa cji, czy li ko ope ra cji uczel ni wyż -
szych, firm, ośrod ków na uko wo – ba daw -
czych oraz in nych pod mio tów na rzecz
two rze nia wspól nych pro jek tów.

Wy kład po świe co ny przy kła dom
wspól ne go usta le nia umow ne go in sty tu -
cjo na li zu ją ce go „kon trakt z ryn kiem” za -
pre zen to wał w trak cie kon fe ren cji Jó zef
Ka myc ki z Uni wer sy te tu Rze szow skie go,
a uję cie fi nan so we kon cep cji biz ne so wej
„sto wa rzy szeń ‘do po szcze gól nych czyn -
no ści han dlo wych na wspól ny ry nek” w
kon tek ście współ cze snych uwa run ko wań
w Pol sce przed sta wił dr Mar cin Ha lic ki,
ad iunkt na Uni wer sy te cie Rze szow skim.

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by li
wspól nie Mar sza łek Wo je wódz twa Pod -
kar pac kie go, Rek tor Uni wer sy te tu Rze -
szow skie go oraz Pre zes Rze szow skiej
Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go.

In no wa cyj ny biz nes wy zwa niem
go spo dar czym Pod kar pa cia

2 paź dzier ni ka br. Czło nek Za rzą du
Wo je wódz twa Pod kar pac kie go Bog -
dan Ro ma niuk spo tkał się z Kon su -
lem Ho no ro wym Re pu bli ki Chor wa -
cji w Kra ko wie Paw łem Wło dar czy -
kiem. Pod czas spo tka nia omó wio no
do tych cza so wą współ pra cę Wo je -
wódz twa Pod kar pac kie go z Wo je -
wódz twem Za dar skim (na zwa re gio -
nu w ję zy ku chor wac kim: Za dar ska
župa ni ja).

Roz ma wia no po nad to o szcze gó -
łach do ty czą cych or ga ni za cji Dni
Chor wa cji pla no wa nych na maj 2014
ro ku w Rze szo wie. Pod czas te go przed -
się wzię cia stro na chor wac ka za pre zen -

tu je swo je wa lo ry tu ry stycz ne, go spo -
dar cze i kul tu ro we m.in. po przez pro -
jek cje f il mów oraz wy stę py chor wac -
kich f il har mo ni ków. Wy da rze nie to
po prze dzi mi sja go spo dar cza pod kar -
pac kich przed się bior ców do Za da ru
w kwiet niu 2014 r. Oba przed się wzię -
cia bę dą wspól nie or ga ni zo wa ne z mia -
stem Rze szów.

Kon su lo wi Ho no ro we mu to wa rzy -
szył Dy rek tor Pol sko -Chor wac kiej Izby
Prze my sło wo -Han dlo wej w Kra ko wie
An drzej Tro jan. W spo tka niu uczest ni -
czy ła rów nież Za stęp ca Dy rek to ra De -
par ta men tu Pro mo cji, Tu ry sty ki, Spor -
tu i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej

Ma ria Mi chur -Ziem ba oraz przed sta -
wi ciel Rze szow skiej Agen cji Roz wo ju
Re gio nal ne go Ja nusz Ram ski.

Wo je wódz two Pod kar pac kie i Wo -
je wódz two Za dar skie łą czy Umo wa
o współ pra cy mię dzy re gio nal nej pod -
pi sa na 20 paź dzier ni ka 2011 r. Na jej
mo cy re gio ny mo gą re ali zo wać współ -
pra cę w na stę pu ją cych ob sza rach: roz -
wój przed się bior czo ści, han dlu, in we -
sty cji i in nych form ko ope ra cji go spo -
dar czej, kul tu ra i sztu ka, edu ka cja,
sport i wy mia na mło dzie ży, tu ry sty ka,
ochro na śro do wi ska, rol nic two
i ochro na zdro wia.

Ma rek Grze sik

Współ pra ca z Chor wa cją 

Kie dy pro wa dzi my wła sną dzia łal -
ność go spo dar czą lub chce my za ło -
żyć fir mę, czę sto szu ka my pie nię dzy
na start al bo na dal szy jej roz wój. Po -
trze bu je my w te dy ban ku, któ ry nas
w tym wes prze. 

Dla mi kro, ma łych i śred nich przed -
się biorstw do brym wy bo rem mo gą być
Ban ki Spół dziel cze, któ re ak tyw nie i chęt -
nie wspie ra ją lo kal ne ini cja ty wy, np.
udzie la jąc kre dy tów no wo po wsta ją cym
fir mom. 

Jed ną z firm, któ ra ko rzy sta z usług
Ban ku Spół dziel cze go jest fir ma AN RE -
MA z Pod kar pa cia.

- Od dłuż sze go cza su ko rzy sta my z
usług Pod kar pac kie go Ban ku Spół dziel -
cze go. Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z je go
usług. Cie szy nas, że bank trak tu je nas jak
rów ne go so bie part ne ra – pod kre śla
przed sta wi ciel fir my AN RE MA.

W ofer cie Ban ków Spół dziel czych
przed się bior cy znaj dą ra chun ki, lo ka ty,
kre dy ty i in ne pro duk ty przy go to wa ne
spe cjal nie z my ślą o ma łych i śred nich fir -
mach. 

- W przy pad ku Pod kar pac kie go
Ban ku Spół dziel cze go wa chlarz pro -

po no wa nych pro duk tów jest bar dzo
sze ro ki. Ofer ta do sto so wa na jest in dy -
wi du al nie do po trzeb klien ta oraz do
ro dza ju pro wa dzo nej dzia łal no ści.
PBS Bank udzie la kre dy tów ob ro to -
wych na bie żą cą dzia łal ność, re ali za -
cję przed się wzięć in we sty cyj nych oraz
po ży czek go tów ko wych na do wol ny
cel. Wy cho dząc na prze ciw wy ma ga -
niom po cząt ku ją cym przed się bior com
przy go to wał spe cjal ny kre dyt ob ro to -
wy do sto so wa ny do in dy wi du al ne go
cha rak te ru pro wa dzo nej dzia łal no ści –
mó wi Ka ro li na Bart kow ska -Ma zur,
dy rek tor PBS Bank Od dział w Rze -
szo wie, ma ją ce go swo ją sie dzi bę
przy ul. Pod wi sło cze 21.

Po nad to Za rząd ban ku jest na miej -
scu, a nie w od le głej cen tra li, dzię ki cze -
mu czę sto zna on swo ich klien tów oraz
ich sy tu ację. Na de cy zję cze ka się krót ko,
co jest bar dzo waż ne dla fir my. 

- Do mi ni mum ogra ni czy li śmy
ilość po trzeb nych do ku men tów tak, by
w jak naj krót szym cza sie za pew nić
wspar cie fi nan so we przed się bior cy –
za zna cza pa ni dy rek tor.

Ban ki Spół dziel cze nie wa ha ją się
udzie lać kre dy tów no wo po wsta łym fir -

mom oraz przed się bior com, któ rych ma -
ją tek nie po zwa la na wzię cie kre dy tu na
stan dar do wych za sa dach, bo nie ma ją wy -
star cza ją ce go za bez pie cze nia. Mo gą oni
sko rzy stać z kre dy tu z gwa ran cją de mi ni -
mis, czy li gwa ran cją Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go (BGK). Ta kie kre dy ty moż na
otrzy mać w Ban kach Spół dziel czych. Pro -
ces uzy ska nia gwa ran cji prze bie ga szyb ko,
bez zbęd nych for mal no ści. Do dat ko wą
za le tą jest moż li wość otrzy ma nia wyż szej
kwo ty li mi tu kre dy to we go w sto sun ku do
stan dar do wej ofer ty.

Dla ma łych i śred nich przed się bior -
ców du że zna cze nie od gry wa tak że bez -
pie czeń stwo in sty tu cji fi nan so wej, w któ -
rej lo ku ją swo je pie nią dze. Ban ki Spół -
dziel cze są bez piecz ne, po nie waż pod le ga -
ją ta kim sa mym re gu łom i nad zo ro wi, jak
wszyst kie in ne dzia ła ją ce w Pol sce ban ki.
Po nad to są od por ne na glo bal ne kry zy sy,
po nie waż ich ka pi tał two rzą wkła dy
człon kow skie – jest to więc lo kal ny ka pi -
tał. Ban ki Spół dziel cze nie są przy tym
na sta wio ne na mak sy ma li za cję zy sku, ale
na wspie ra nie spo łecz no ści, w któ rych
dzia ła ją, dla te go są na tu ral nym part ne rem
dla lo kal nych przed się bior ców.

Mar cin Ka li ta

Ban ki Spół dziel cze fi nan su ją ma łe fir myBan ki Spół dziel cze fi nan su ją ma łe fir my
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Mi ni ster stwo Go spo dar ki za pra sza

stu den tów do zgła sza nia prac ma gi -

ster skich w ra mach VII edy cji kon kur -

su „Te raz Pol ska Pro mo cja”, or ga ni zo -

wa ne go przez Fun da cję Pol skie go Go -

dła Pro mo cyj ne go. Pra ce moż na prze -

sy łać do 18 paź dzier ni ka 2013 r. Te go -

rocz na pu la na gród wy no si bli sko 50

tys. zł. Mi ni ster stwo Go spo dar ki jest

pa tro nem ho no ro wym wy da rze nia.

Te ma ty ka kon kur su obej mu je sze ro -
ko ro zu mia ną pro mo cję Pol ski - ogól ną,

wi ze run ko wą, go spo dar czą, rol no -spo żyw -
czą, tu ry stycz ną, spor to wą, kul tu ral ną i na -
uko wą w kra ju i na świe cie.

Pra cę ma gi ster ską mo że zgło sić
uczest nik lub szko ła wyż sza, re pre zen to wa -
na przez dzie ka na lub pro mo to ra. Udział
w kon kur sie jest bez płat ny. Szcze gó ło wych
in for ma cji udzie la or ga ni za tor: Fun da cja
Pol skie go Go dła Pro mo cyj ne go, ul. Gór -
skie go 1, 00-033 War sza wa, tel. 222012690,
e -ma il: fun da cja@te raz pol ska.pl

Kon kurs prac ma gi ster skich
„Te raz Pol ska Pro mo cja”

Te go jesz cze nie by ło. Jesz cze ni gdy w
hi sto rii Spe ed Ski nar ciarz nie ści gał
się z my śliw cem F -16. Do ko nał te go
Ję drzej Do bro wol ski. Re pre zen tant
Pol ski  w nar ciar stwie szyb kim po ja -
wił się na pa sie star to wym na za pro -
sze nie 31. Ba zy Lot nic twa Tak tycz -
ne go Po znań -Krze si ny. 

Oczy wi ście ry wa li za cja mia ła wy miar
sym bo licz ny i by ła ko lej nym nie zwy kłym

przed się wzię ciem mar ke tin go wym. Przy po -
mnij my, ze w lip cu Ję drzej Do bro wol ski
go ścił na to rze Nur bur gring gdzie do szło
do „ry wa li za cji” z bo li dem For mu ły 1.

„Z po my słem by Spe ed Ski zna la zło się
w lot ni czym śro do wi sku cho dzi łem od lat.
Te raz to się uda ło. Fan ta stycz ni lu dzie z 31.
Ba zy Lot nic twa Tak tycz ne go w Krze si nach
stwo rzy li nam ide al ne wa run ki do zre ali zo -
wa nia na szych ma rzeń. Mo gli śmy zo ba czyć

z bli ska ma szy ny F -16 a do te go stwo rzyć sy -
mu la cję wy ści gu na pa sie star to wym. Móc
się zna leźć tak bli sko star tu ją cych F -16 to
prze ży cie nie za po mnia ne. Dzię ku ję jesz cze
raz wszyst kim, któ rzy po mo gli w tym
przed się wzię ciu. My ślę, że to świet na pro -
mo cja na szej dys cy pli ny Spe ed Ski. Po po -
by cie na to rze For mu ły 1 w Niem czech to
ko lej ne waż ne wy da rze nie dla nar ciar stwa
szyb kie go. Ba wi li śmy się do sko na le”.

Ję drzej Do bro wol ski szy ku je się już do se -
zo nu. Zi ma co raz bli żej. Nasz je dy nak w nar -
ciar stwie szyb kim tre nu je bar dzo in ten syw nie.

„Nie ma co ukry wać, że po gło wie cho -
dzą już ko lej ne pró by przy du żych pręd ko -
ściach. Już mi te go bra ku je. Dla te go cie szę
się na sty czeń, kie dy roz pocz ną się za wo dy
Pu cha ru Świa ta. Tre nu ję te raz co dzien nie.
Po cza sie kie dy zbi ja łem ma sę cia ła przy -
szedł czas na jej bu do wa nie. Pra cu ję tak że

nad si łą i dy na -
mi ką.  Waż ne
jest tak że do -
p r a  c o  w a  n i e
tech ni ki. Mam
na dzie ję, że zi -
ma w Pol sce
przyj dzie wcze -

śnie i bę dę mógł po śmi gać na nar tach w na -
szych gó rach”.

Ję drzej Do bro wol ski, naj szyb szy nar -
ciarz Pol ski se zon 2014 roz pocz nie w po ło -
wie stycz nia. Re kord je dy ne go re pre zen tan -
ta Pol ski w Spe ed Ski wy no si 234,933 km/h.

Ję drzej Do bro wol ski ści gał się z F -16!
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Od 2 paź dzier ni ka we wszyst -
kich re stau ra cjach McDo nald’s
do każ de go Chic ken Box’a bę -
dzie moż na do ku pić do dat ki
w pro mo cyj nej ce nie. Do dat -
ko wo do każ de go za ku pu
Chic ken Box’a go ście do -
sta ną bu tel kę Lip ton Ice
Tea o sma ku cy try no -
wym. Do ofer ty po wra -
ca ją rów nież Fryt ki Za -
krę co ne.

Chic ken Box to pro po -
zy cja dla fa nów kur cza ka, któ -
rzy ce nią so bie róż no rod ność
i lu bią się dzie lić. Re gu lar ny
Chic ken Box skła da się z 3,
a du ży z 5 por cji pro duk tów z prze pysz -
ne go bia łe go mię sa kur cza ka. Jed na por -
cja to 4 skrzy deł ka Chic ken Wings lub
6 ka wał ków Chic ken McNug gets al bo
20 ku le czek Chic ken McBi tes. 

Chic ken Wings to de li kat ne
skrzy deł ka kur cza ka ską pa ne w aro -
ma tycz nych zio łach w zło ci stej pa -
nier ce.

Chic ken McNug gets to wy -
śmie ni te, ru mia ne ka wał ki kur cza ka
oto czo ne chru pią cą pa nier ką.

Chic ken McBi tes to ma łe ka -
wa łecz ki so czy stej pier si kur cza ka
z do dat kiem aro ma tycz ne go pie przu
w chru pią cej pa nier ce.

Do każ de go Chic ken Box’a moż -
na do brać je den z sze ściu so sów.

Do wy bo ru są sos śmie ta no wy, słod -
ko -kwa śny, musz tar do wy, chi li -le -

mon, bar be cue i Blue Che ese.
Te raz, do każ de go Chic ken

Box’a go ście otrzy ma ją 500ml
bu tel kę cy try no wej Lip ton Ice
Tea gra tis, a po nad to mo gą
do ku pić ma łą por cję fry tek
lub ma łą sa łat kę lub ma ły na -
pój za ce nę 2 zł każ dy. Co
cie ka we, ilość por cji do dat -
ków nie jest ogra ni czo na,
dla te go za każ dą z nich go -
ście za pła cą tyl ko 2zł. 

Ofer ta pro duk to -
wa zo sta je rów nież po -
więk szo na o do brze
zna ne Fryt ki Za krę co -

ne z so sem śmie ta no wym. Te pro duk -
ty o cha rak te ry stycz nym kształ cie są
do stęp ne w McZe sta wach za miast fry -
tek lub sa łat ki, jak rów nież osob no.

Za pra sza my na fan pa ge McDo -
nald’s Pol ska https://www. fa -
ce bo ok. com/McDo nald sPol ska
i www.mcdo nalds.pl

Stwórz swój wła sny ze staw z Chic ken Box!



Roz mo wa z dr. Krzysz to fem Ja ni kiem
– wy kła dow cą w Aka de mii Obro ny
Na ro do wej, by łym Mi ni strem Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji

- Sta re dzie je, ale wró cę
do te go wąt ku.  Jest
rok 2002, zle ca pan, ja -
ko ów cze sny mi ni ster
MSWiA, spo rzą dze nie
ra por tu do ty czą ce go
dzia łal no ści ma fii wę glo -
wej.  Ra port opi sy wał
pro ces  ko rup cyj ny w
han dlu wę glem i nie pra -
wi dło wo ści w ko pal -
niach. Wy raź nie wska -
zy wał  na udział w nich
kon kret nych osób, w
tym po li ty ków z pierw -
szych stron ga zet. Mi -
mo że mógł mieć zna -
czą cy wpływ na prze -
bieg to czą ce go się w
spra wie ma fii wę glo wej
śledz twa, to ten waż ny
do ku ment znik nął. Co
ta kie go za wie rał i  co się
z nim sta ło?
- To nie praw da. Ra port nie za wie rał

żad nych na zwisk, tyl ko opis me cha ni -
zmów pro wa dzą cych do czy nów prze -
stęp czych. Na je go pod sta wie zmie nio -
no sys tem han dlu wę glem. Pro szę zwró -
cić uwa gę, że śledz twa do ty czą ce ko rup -
cji w tym za kre sie do ty czy ły głów nie lat
90-tych, czy li ten ra port oka zał się po -
trzeb ny. Po 2002 ro ku ko rup cja w sek -
to rze wę glo wym nie jest więk sza niż
gdzie in dziej, a pra wo moc ne wy ro ki w
te go ro dza ju spra wach rzad kie. In na
spra wa, że ten mi tycz ny ra port miał zna -
cze nie od stra sza ją ce. Nikt nie wie dział
co w nim jest, krą ży ły roz ma ite le gen dy,
stąd po li ty cy od su nę li się od wę gla.

- A co te raz ra dził by pan
swo im na stęp com?
- Jest kil ka kwe stii waż nych dla bez -

pie czeń stwa oby wa te li. Po pierw sze –
roz strzy gnąć trze ba pro blem, ile bez pie -
czeń stwa ze stro ny pań stwa, a ile pod -
mio tów ko mer cyj nych. Ochro nia rze
strze gą dziś ko szar, a nie dłu go być mo -
że pil no wać bę dą ko mi sa ria tów. To bar -
dzo waż na spra wa – pań stwo nie mo że
w tym za kre sie re zy gno wać ze swo ich
po win no ści wo bec oby wa te la. Po dru gie
– zmie nił bym men tal ność stró żów pra -
wa i urzęd ni ków. Wię cej za ufa nia do
Ko wal skie go, do je go do brej wo li. Wte -
dy nie bę dzie my mie li „aresz tów wy do -
byw czych” i nie bę dzie my tra cić cza su
na wie lo krot ne spraw dza nie czy oby wa -
tel nie kła mie. Po trze cie wresz cie –
zmia ny we wnątrz po li cji. Po li cjant to
sym pa tycz ny po moc nik w róż nych ży -
cio wych pro ble mach, a nie bez dusz ny
„fa cet z pał ką”. Po li cjan ta, ale i też
urzęd ni ka,  się lu bi, a nie tyl ko boi.

- Wiesz czy pan ko niec
Tu ska, Ka czyń skie go i
Mil le ra. Czy wi dzi pan
ich na stęp ców, któ rym
uda się  zdo być za ufa nie
Po la ków? Czy uwa ża

pan, że Po la cy ko mu kol -
wiek jesz cze da dzą się
na brać na pięk ne  ha sła
wy bor cze  i  pój dą do na -
stęp nych wy bo rów?
- Są dzę, że to nie ko niec po li ty ki,

czy de mo kra cji, tyl ko ko niec pew ne go
po ko le nia. Pol ską rzą dzą dziś lu dzie,
któ rzy swe ka rie ry za czy na li w Pol sce
Lu do wej i któ rych ży wot ność po li tycz -
na do bie ga koń ca. Nie za bar dzo ro zu -
mie ją no we pro ble my. Po li ty ka „cie płej
wo dy w kra nie” jest – w ja kimś sen sie –
wy ra zem bez rad no ści wo bec tych no -
wych wy zwań. Zmie nia się świat i geo -
po li ty ka, prze ży wa my re wo lu cję in for -
ma tycz ną, za ni ka ją gra ni ce. Są dzę, że lu -
dzie młod si od nas le piej zro zu mie ją te
no we wy zwa nia i le piej na nie od po wie -
dzą. Mu szą przy tym zro zu mieć, że
uciecz ka od po li ty ki nic nie da, trze ba
do niej iść i ją zmie niać. Ale nie no sząc
tecz ki i pa pie ry za po li ty kiem, tyl ko je
czy ta jąc.

- Za py tam o kwe stie
zwią za ne z mło dy mi Po -
la ka mi, bo to na sza
przy szłość i nie chcę,
aby za brzmia ło to jak
pu sty fra zes. Co mło dzi
lu dzie, z któ ry mi sty ka
się pan na co dzień my -
ślą o Pol sce? 
- Wbrew sta ro żyt nym nie bę dę na -

rze kał na mło de po ko le nie. Są ta cy, ja -
ki mi ich ukształ to wa li śmy. W zde cy -
do wa nej więk szo ści są pa trio ta mi,
choć pa trio tyzm dziś ma róż ne ob li -

cza. De pra wu je ich tyl ko jed no: są
prze ko na ni, że wie dza o świe cie jest
tyl ko w in ter ne cie i nie za wsze trze ba
jej zdo by wać i za pa mię ty wać sa mo -
dziel nie. Nie wie dzą jesz cze, że in ter -
net – jak każ de me dium – po tra fi tak -
że kła mać i znie kształ cać rze czy wi -
stość. Ale to ma tak że in ne kon se -
kwen cje. Gdy mó wię do mo ich stu -
den tów Kmi ci cem „Kończ Waść, wsty -
du oszczędź”, to nie wie dzą o co cho -
dzi i skąd po cho dzi  ten cy tat. Ta mło -
dzież ma po pro stu in ny kod kul tu ro -
wy. Ow szem, prze brać się i pójść na
re kon struk cję Po wsta nia War szaw skie -
go to tak. Ale zro zu mieć o co  cho dzi -
ło w tym Po wsta niu, to już kło pot.

- Co po ra dził by  pan mło -
dym, wy kształ co nym
Po la kom, któ rzy we
wła snym kra ju nie znaj -
du ją pra cy i są o krok od
po dej mo wa nia waż nych
ży cio wych de cy zji?
- Niech ja dą, niech się uczą, zdo by -

wa ją pie nią dze i wra ca ją. Do tych
„wierzb pła czą cych” i cmen ta rzy, na
któ rych spo czy wa ją ich przod ko wie. Ale
przede wszyst kim do kra ju, przed któ -
rym stoi ol brzy mie wy zwa nie do go nie -
nia roz wi nię tej czę ści świa ta. 

- Czy ma pan ja kiś po -
mysł, któ ry za chę cił by
do po wro tu tych Po la -
ków, któ rzy już wy je -
cha li i pra cu ją po za gra -
ni ca mi kra ju,  któ rym

dzie ci ro dzą się gdzieś z
da la od Pol ski? 
- Ma rzy mi się mo del skan dy naw -

ski. My – po dob nie jak oni – osią gnę -
li śmy już przy zwo ity po ten cjał ka pi ta -
łu ludz kie go. Stu dia są do stęp ne, ży je -
my co raz dłu żej, kło po ty ze służ bą
zdro wia są jak wszę dzie, bo bra ku je
pie nię dzy na no we tech no lo gie, no we,
sku tecz niej sze spo so by le cze nia. Bra -
ku je nam na to miast cze goś trud no
mie rzal ne go, co so cjo lo gia na zy wa ka -
pi ta łem spo łecz nym. To otwar tość na
in nych lu dzi, za ufa nie do nich, to le -
ran cja i co dzien na życz li wość. To ak -
tyw na po li ty ka spo łecz na. Obu rza my
się, że na szym ro da kom za bie ra ją w
Nor we gii dzie ci, ale nie py ta my czy
ich pol scy ro dzi ce do ro śli do świa do -
me go ro dzi ciel stwa. A to czę sto ro dzi -
ny pa to lo gicz ne. Nor we go wie nie za -
my ka ją sa mo cho dów, bo nikt tam nie
krad nie, nie mie li by co z ukra dzio nym
sa mo cho dem zro bić. Do tak zbu do -
wa nej  Pol ski – kra ju in te re su ją ce go się
lo sem swo ich oby wa te li i lu dzi, za tro -
ska nych o in nych – emi gra cja wró ci.
Żad ne in ne – naj bar dziej na wet cu -
dow ne me to dy – nie za chę cą Po la ków
do po wro tu. Trze ba za jąc się pań -
stwem, ale i spo łe czeń stwem. Nie ka rą
i dys cy pli ną – jak by to nie brzmia ło w
ustach b. Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych – ale po zy tyw nym wy cho wa -
niem, wzmoc nie niem ro dzi ny i szko ły. 

- Czy jest szan sa na to,
aby głów ni po li ty cy le wi -
cy w Pol sce do szli do po -
ro zu mie nia i  tym sa -
mym pod ję li pró bę
umoc nie nia ist nie ją cej
par tii, al bo zbu do wa li od
pod staw no wą  le wi cę? 
- Le wi cy nie trze ba bu do wać od

pod staw. Jest ona czę ścią ludz kie go po -
strze ga nia świa ta i je go pro ble mów. Za -
wsze moż na od wo łać się do Je zu sa i Je -
go fi lo zo fii bu do wa nia wspól no ty –
wza jem nych obo wiąz ków po mię dzy nią
a jed nost ką. Trze ba tyl ko prze ło żyć ten
ję zyk sta rej, kla sycz nej le wi cy, na współ -
cze sne pro ble my ludz kiej eg zy sten cji.
To pol skiej le wi cy idzie sła bo. Pol ska le -
wi ca jest tro chę, jak nasz Ko ściół - du żo
ob rzę dów, ma ło re flek sji. Na to miast je -
śli cho dzi o tak ty kę po li tycz ną, to le wi -
ca pol ska mu si sta rać się po zy skać lu dzi
o po glą dach cen tro wych, po ka zać, że
ma dość kom pe ten cji, aby sku tecz nie
za rzą dzać Pol ską. Dwa ra zy już to po ka -
za ła. Czas na raz trze ci.

- Wró cił pan do pra cy
na uko wej. Pra cu jąc na
Aka de mii Obro ny Na ro -
do wej kie ru je pan rów -
no cze śnie Wszech ni cą
Bez pie czeń stwa w tej
uczel ni. Cze mu słu żą te
de ba ty z udzia łem wy -
bit nych po li ty ków z Pol -
ski i za gra ni cy?
- Rze czy wi ście by li u nas, lub bę -

dą, naj waż niej si w po li ty ce. Czy to po -
przed ni pre zy den ci Pol ski, mi ni stro -
wie czy też szef NA TO. Cho dzi po

pro stu o roz mo wę o naj waż niej szych
spra wach kra ju i świa ta. O wy ło że nie
swo ich ra cji i swe go ro zu mie nia naj -
waż niej szych pro ble mów współ cze -
sno ści. Szu ka my w tych roz mo wach
in spi ra cji dla na sze go my śle nia, kon -
fron tu je my swo je pod glą dy z in ny mi,
po to, aby wy cią gać wnio ski co do za -
dań swo ich i na sze go pań stwa. W Pol -
sce nie to czy się dziś za sad ni cza dys -
ku sja nad naj waż niej szy mi pro ble ma -
mi, przed któ ry mi stoi nasz kraj i o je -
go przy szło ści. Chce my – na ty le, na
ile mo że my – wy peł nić tę lu kę. Ale te
spo tka nia po ka zu ją nam też lu dzi,
któ rzy rzą dzi li lub rzą dzą Pol ską, ich
spo sób my śle nia i zdol ność do wy cią -
ga nia ze swo ich rzą dów wnio sków.
Nie wszy scy zda ją ten eg za min.

- Jest pan  ab sol wen -
tem Wy dzia łu Pra wa
Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go, dok to rem na -
uk po li tycz nych na Uni -
wer sy te cie Ślą skim i
ad iunk tem w tym Uni -
wer sy te cie. Jest Pan
tak że  au to rem  kil ku -
dzie się ciu pu bli ka cji na -
uko wych i pro mo to rem
wie lu prac ma gi ster -
skich. Czy z per spek ty -
wy cza su spę dzo ne go
w po li ty ce uwa ża pan,
że war to by ło? Czy po li -
ty ka za słu gu je na to
aby się nią zaj mo wać?
- Po li ty ka - ro zu mia na ja ko czy nie -

nie pań stwa bar dziej sku tecz nym, a spo -
łe czeń stwa so bie wza jem nie życz li wym -
tak, po li ty kier stwo nie!

Roz ma wia ła Wie sła wa Kusz tal     
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Mi chał Bar tu sik z Mil le nium Rze -
szów w Gdań sku na Mi strzo stwach
Pol ski Se nio rów w ju do wy wal czył
zło ty me dal w kat. 66 kg. Jest to
pierw sze Mi strzo stwo Pol ski Se nio -
rów w hi sto rii pod kar pac kie go ju do. 

Suk ces jest nie ba ga tel ny gdyż za so bą
nasz za wod nik po zo sta wił bar dzo uty tu -
ło wa nych ko le gów, me da li stów naj waż -
niej szych mię dzy na ro do wych im prez w
tym na sze go naj lep sze go ju do ki na ostat -
niej olim pia dzie Paw ła Za grod ni ka.

Mi chał jest jesz cze ju nio rem i za trzy
ty go dnie bę dzie re pre zen to wał nasz Kraj
na Mi strzo stwach Świa ta Ju nio rów, któ re
od bę dą się w Sło we nii. Trzy maj my za na -
sze go za wod ni ka kciu ki!

Nie źle na tych mi strzo stwach za de -
biu to wał rów nież in ny ju do ka z Mil le -
nium Rze szów. Mi chał Maj cher w kat. 81
kg wy grał dwie wal ki w tym z ak tu al nym
V -ce Mi strzem Pol ski Mło dzie ży i upla so -
wał się na dzie wią tym miej scu.

Ma rek Grze sik

Zło ty me dal na Mi strzo stwach Pol ski 

Kil ku set uczniów szkół pod sta wo -
wych z Pod kar pa cia wzię ło udział
w fi na le kon kur su „Mo da na od bla -
ski”, któ ry od był się w Rze szo wie.
Dzie ci za pre zen to wa ły po ka zy od bla -
sko wej mo dy, obej rza ły spek takl te -
atral ny i uczy ły się za sad bez pie czeń -
stwa na dro dze. 

„Mo da na od bla ski” to te mat kon -
kur su i ha sło pro gra mu ad re so wa ne go
do uczniów klas I -III. Or ga ni za to rzy kon -
kur su – Wy dział Ru chu Dro go we go Ko -

men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Rze szo wie
oraz Kra jo we Cen trum Bez pie czeń stwa
Ru chu Dro go we go, po sta wi li so bie za cel
za chę ce nie śro do wi ska na uczy ciel skie go
do upo wszech nia nia sze ro ko ro zu mia ne -
go bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym.
Ideą kon kur su by ło rów nież za in te re so wa -
nie dzie ci te ma ty ką bez pie czeń stwa
na dro dze i po pra wa zna jo mo ści za sad
bez piecz ne go po ru sza nia się po dro gach. 

W fi na le kon kur su, któ ry od był się
w Fil har mo nii Pod kar pac kiej im. Ar tu ra

Ma law skie go w Rze szo wie wzię ły udział
24 kla sy ze szkół pod sta wo wych z te re nu
wo je wódz twa pod kar pac kie go. Pod czas
fi na łu, w spe cjal nych 5-mi nu to wych po -
ka zach mo dy od bla sko wej za pre zen to wa -
ły się dzie ci z pię ciu szkół, któ re ja ko
pierw sze zgło si ły chęć uczest nic twa
w kon kur sie. Oprócz po ka zów, dzie ci
obej rza ły też spek takl „Ko mi sarz Bryś”
w wy ko na niu te atru Ba zyl. O za gro że -
niach i pod sta wo wych za sa dach bez pie -
czeń stwa na dro dze opo wie dział mło dym
uczest ni kom pod insp. Wal de mar Pie -
niow ski z Wy dzia łu Ru chu Dro go we go
KWP w Rze szo wie.

Zwy cięz ca mi fi na ło we go kon kur su
zo sta li ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej
w Lu be ni. Na gro dy wrę czy li zwy cięz com
Na czel nik Wy dzia łu Ru chu Dro go we go
KWP w Rze szo wie pod insp. Zdzi sław Su -
doł oraz Dy rek tor Kra jo we go Cen trum
Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go Aga ta
Wró blew ska. Po zo sta li uczest ni cy fi na ło -
we go po ka zu rów nież otrzy ma li na gro dy
rze czo we, wśród któ rych oczy wi ście nie
za bra kło od bla sków. 

Źró dło:  KWP

„Mo da na od bla ski” – fi nał kon kur su

Mar sza łek wo je wódz twa pod kar -
pac kie go Wła dy sław Or tyl, eu ro po -
seł To masz Po rę ba oraz prze wod ni -
czą cy sej mi ku Woj ciech Bu czak spo -
tka li się z Pa tric kiem Am blar dem,
dy rek to rem wy dzia łu ds. Pol ski w
Ko mi sji Eu ro pej skiej. Głów nym te -
ma tem roz mo wy by ło wzno wie nie
cer ty fi ka cji unij nych do ta cji dla Pod -
kar pa cia oraz omó wie nie naj waż -
niej szych ce lów przy szłej per spek ty -
wy fi nan so wej. De le ga cja Sej mi ku
Pod kar pac kie go prze by wa w Bruk -
se li w ra mach Dni Otwar tych "Eu ro -
pe 2020", or ga ni zo wa nych przez
Ko mi tet Re gio nów oraz Dy rek cję
ds. Po li ty ki Re gio nal nej.

Na po cząt ku bie żą ce go ro ku Ko mi sja
Eu ro pej ska wstrzy ma ła cer ty fi ka cję wy dat -
ków w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Pod kar pac -
kie go w związ ku z dzia ła nia mi pod ję ty mi
przez CBA i pro ku ra tu rę. Od kil ku mie -
się cy no wy za rząd wo je wódz twa pod kar -
pac kie go ak tyw nie za bie ga o jak naj szyb -
sze od blo ko wa nie wstrzy ma nych środ ków
unij nych. Słu żyć te mu ma zle co ny przez
Ko mi sję Eu ro pej ską au dyt wy dat ko wa nia
środ ków eu ro pej skich oraz prze gląd
wszyst kich zwią za nych z tym pro ce dur. 

Pod czas wczo raj sze go spo tka nia w Ko -
mi sji Eu ro pej skiej z Pa tric kiem Am blar -
dem omó wio no ko lej ne kro ki, ja kie mu szą
być pod ję te po do bie ga ją cym koń ca au dy -
cie tak, aby od blo ko wa nie środ ków unij -
nych dla Pod kar pa cia mo gło na stą pić jesz -
cze w tym ro ku. We dług Mar szał ka Or ty la
to jed na z naj pil niej szych obec nie spraw,
któ rą trze ba szyb ko roz wią zać. "Na szym
ce lem jest szyb kie od blo ko wa nie cer ty fi ka -
cji pro jek tów unij nych. Jej brak ro dzi ol -
brzy mie pro ble my w wo je wódz twie, na po -
zio mie kra ju jak i w Bruk se li. Waż ne, aby
sta ło się to jak naj szyb ciej, gdyż mo że my

mieć pro ble my z oka za niem wy dat ko wa -
nych, cer ty fi ko wa nych i po świad czo nych
środ ków w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go, za sa dy n+2 i n+3 są tu
nie ubła ga ne. Do dat ko wo pro ble my z bra -
kiem cer ty fi ka cji an ga żu ją pra cow ni ków, a
prze cież wszyst kie si ły na le ży skie ro wać na
dzia ła nia zwią za ne z no wym RPO" - po wie -
dział Mar sza łek Or tyl. 

Zda niem eu ro po sła To ma sza Po rę by
wczo raj sze spo tka nie mia ło bar dzo du że
zna cze nie tak że dla te go, gdyż po ka za ło
ol brzy mią de ter mi na cję za rów no władz
wo je wódz twa pod kar pac kie go jak i Ko mi -

sji Eu ro pej skiej do jak naj szyb sze go od -
blo ko wa nia unij nych do ta cji dla na sze go
wo je wódz twa. "Wy sze dłem z te go spo tka -
nia pe łen opty mi zmu, zo ba czy łem bo -
wiem ol brzy mią wo lę oby dwu stron do
szyb kie go za koń cze nia tej spra wy. Do -
tych cza so we de cy zje pod ję te przez no wy
za rząd wo je wódz twa na rzecz szyb kie go
od blo ko wa nia środ ków dla Pod kar pa cia
zo sta ły przez Ko mi sję Eu ro pej ską oce nio -
ne bar dzo wy so ko. Je stem pe wien, że je -
ste śmy bli sko po myśl ne go za koń cze nia tej
spra wy z ko rzy ścią dla be ne fi cjen tów
środ ków unij nych w na szym wo je wódz -
twie, któ rym po pro stu nie prze pad ną pie -

nią dze na pla no wa ne in we sty cje" - po wie -
dział eu ro po seł To masz Po rę ba.

Uczest ni czą cy w spo tka niu Prze wod ni -
czą cy Sej mi ku Pod kar pac kie go Woj ciech
Bu czak pod kre ślił go to wość do współ pra cy
i ocze ki wa nie rad nych wo je wódz kich na jak
naj szyb szą de cy zję Ko mi sji Eu ro pej skiej w
tej spra wie. "No we wła dze wo je wódz twa od
po cząt ku de kla ro wa ły trans pa rent ne po dej -
ście w wy ja śnie niu spra wy za blo ko wa nych
środ ków dla Pod kar pa cia i tak bę dzie na dal.
W tej spra wie nie są po trzeb ne emo cje, tak -
że te po li tycz ne. O wie le waż niej sza jest ści -
sła i me ry to rycz na współ pra ca z Ko mi sją

Eu ro pej ską, któ ra ma słu żyć za rów no szyb -
kie mu przy wró ce niu cer ty fi ka cji jak i po -
móc w uspraw nie niu pro ce dur unie moż li -
wia ją cych po wtó rze nie się po dob nych sy tu -
acji w przy szło ści" - po wie dział Bu czak. 

Pod czas spo tka nia Dy rek tor Am blard
wie lo krot nie pod kre ślał, że szyb kie przy -
wró ce nie cer ty fi ka cji pro jek tów dla Pod -
kar pa cia to wspól ny cel Ko mi sji Eu ro pej -
skiej i władz wo je wódz twa pod kar pac kie -
go. W naj bliż szym cza sie wnio ski au dy to -
we zo sta ną prze ka za ne do Bruk se li, gdzie
w cią gu kil ku ty go dni za pad ną osta tecz ne
de cy zje w tej spra wie.

Od blo ko wa nie środ ków dla Pod kar pa cia co raz bli żej
Ko lej ne spo tka nie w Bruk se li w tej spra wie
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reklama

Ha la „Ka pe lusz” w Wo je wódz kim Par ku Kul -
tu ry i Wy po czyn ku w Cho rzo wie / udo stęp -
nio na or ga ni za to rom bez płat nie / by ła are ną
ry wa li za cji akro ba tów o ty tu ły mi strzów Pol -
ski ju nio rów. Rze szo wia nie wy wal czy li 2 ty tu -
ły mi strzow skie i 4 ra zy sta wa li na dru gim
stop niu po dium.

Zło te me da le za wi sły na szyi za wod ni czek ZKS
„Stal” Rze szów Mar ty ny Kor bec kiej i Iza be li Ma tias,
któ re oka za ły się bez kon ku ren cyj ne w dwój kach ko -
biet. Dru gi ty tuł mi strzow ski „wy ska ka ły” tak że za wod -
nicz ki „Sta li” Ka ta rzy na Bo sek, Ka ta rzy na Le lek i Do -
mi ni ka War choł wy gry wa jąc ry wa li za cję dru ży no wą w
sko kach na tram po li nie. 

Ty tu ły wi ce mi strzow skie tra fi ły do Igi Kle syk i Ja -
ku ba Tro ni ny w dwój kach mie sza nych / ZKS „Stal”
Rze szów /, Ad rian ny Ple snar i Do mi ni ki Ber nat w
dwój kach ko biet / KAS AZS UR /, Ka ta rzy ny Le lek i
Mi cha li ny Kliś w sko kach syn chro nicz nych na tram po -
li nie / „Stal” Rze szów / oraz Zu zan ny Sze le jak, Mi cha -
li ny Kliś i Klau dii Pę cak w sko kach dru ży no wych na
tram po li nie / „Stal” Rze szów /. 

Na „za ple czu” ry wa li za cji o ty tu ły mi strzow skie
star to wa li tak że ju nio rzy młod si w ćwi cze niach ze spo -
ło wych na plan szy / za wod ni cy gru py wie ko wej 11 – 16
lat /. Na dru gim miej scu po dium ry wa li za cję ukoń czy -
ła dwój ka mie sza na Zu zan na Ku stra i Bar tosz Lu de ra /
„Stal” / oraz dwój ka ko biet Wik to ria Żół kie wicz i Syl -
wia Bro żek / KAS / . Trze cie miej sce wy wal czy ła trój -
ka dziew cząt Pa try cja Ber nat, Mal wi na Sa la i Ka ja Bu -
kow ska / ZKS „Stal”/. 

W punk ta cji klu bo wej na dru gim miej scu, w ćwi -
cze niach ze spo ło wych na plan szy, upla so wa ła się „
Stal” Rze szów. W punk ta cji tram po li ny re pre zen tan ci
Sta li za ję li trze cie miej sce. 

Tre ne ra mi me da li stów są: Mał go rza ta Bil ska, Ewe -
li na Fi jo łek, Bry gi da Sa kow ska – Ka miń ska, Kin ga Tro -
ni na – Rak.

Ma rek Grze sik

Cho rzow ski „Ka pe lusz” szczę śli wy
dla rze szow skich akro ba tów
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