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Eu ro pa
bli żej Mar sa

Czyt. str. IV

nowa strona internetowa w w w . m e d i a r z e s z o w . p l

10 lu te go roz po czę ły się za ję cia w ra -
mach Lek cji o Fun du szach Eu ro pej -
skich 3. Do te go rocz nej edy cji zgło szo -
nych zo sta ło pra wie 21 000 uczniów.
Tym sa mym, ze szło rocz ny re kord fre -
kwen cji zo stał po bi ty o po nad 5 ty się cy
uczest ni ków. W wo je wódz twie pod kar -
pac kim w Lek cji uczest ni czyć bę -
dzie 251 klas.

5803 uczniów zgło szo nych przez 74
na uczy cie li – to wy nik te go rocz nej re kru ta -
cji do Lek cji o Fun du szach Eu ro pej skich
na Pod kar pa ciu. Dla po rów na nia – po -
przed nia edy cja zgro ma dzi ła 4175 uczest -
ni ków i 55 na uczy cie li. W tym ro ku zgło -
szo nych zo sta ło 1994 gim na zja li stów
i 3809 uczniów szkół po nad gim na zjal nych.
W Lek cji o Fun du szach Eu ro pej skich bie -
rze udział mło dzież m.in. z Rze szo wa, Ja -
sła, Kro sna i Miel ca. 

W ra mach pro jek tu, do 30 kwiet nia na -
uczy cie le z pię ciu wo je wództw Pol ski
Wschod niej prze pro wa dzą ty tu ło we Lek cje
w opar ciu o do star czo ny przez or ga ni za to ra
sce na riusz. Ma te ria ły, w tym ko miks na wią -
zu ją cy do pro jek tów re ali zo wa nych w Pro -
gra mie Roz wój Pol ski Wschod niej oraz
drob ne upo min ki dla uczniów, zo sta ły już
do star czo ne do szkół.

Lek cje in spi ro wa ne Fun du sza mi Eu ro -
pej ski mi cie szą się du żym za in te re so wa -
niem. Spo śród na uczy cie li, któ rzy zgło si li
się do udzia łu w pro jek cie, 130 bra ło
udział w po przed nich edy cjach. W Lek cji
uczest ni czyć bę dzie po nad 9 tys. uczniów
ze szkół gim na zjal nych i bli sko 12 tys.
z po nad gim na zjal nych. Naj wię cej zgło szeń
wpły nę ło wła śnie z wo je wódz twa pod kar -
pac kie go.

Pro jekt Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
i Roz wo ju re ali zo wa ny jest w ra mach
Pro gra mu Roz wój Pol ski Wschod niej
(PO RPW). Je go ce lem jest przy bli że nie
mło dzie ży ko rzy ści pły ną cych ze współ -
pra cy z Unią Eu ro pej ską, szcze gól nie dla
spo łecz no ści lo kal nych. W cza sie za jęć
na uczy cie le przy bli ża ją uczniom m.in.
re gio nal ne in we sty cje, zre ali zo wa ne
przy wspar ciu Pro gra mu Roz wój Pol ski
Wschod niej.

In for ma cje na te mat pro jek tu moż -
na zna leźć na stro nie www.Pol skaW schod -
nia.gov.pl/lek cja3. W ser wi sie znaj du ją się re -
la cje z po przed nich edy cji Lek cji o Fun du -
szach Eu ro pej skich oraz ak tu al no ści zwią za -
ne z Pro gra mem Roz wój Pol ski Wschod niej.
Pa tro nem pro jek tu jest Pol ski Por tal Edu ka -
cyj ny In terkl@sa.

Startują lekcje
o Funduszach Europejskich

reklama



12 lu te go w me nu McDo nald’s
po ja wi ły się trzy zu peł nie no we
po zy cje z kur cza kiem
– McChic ken Po dwój ny,
McChic ken Cur ry oraz
McChic ken Śród ziem no mor -
ski. Do ofer ty wra ca ją Ka -
nap ka Sze fa Kuch ni oraz bro -
ku ły.

McChic ken Po dwój ny to pro po zy -
cja dla go ści głod nych wy jąt ko wych sma -
ków. Dwa ko tle ty 

Chic ken Pre mie re prze dzie lo ne se -
rem ched dar do peł nia sa ła ta ba ta wia z pi -
kant nym i ka nap ko wym so sem.

McChic ken Cur ry to so czy -
sty kur czak w to wa rzy stwie so su
cur ry, któ ry prze nie sie wszyst kich
sma ko szy w świat Orien tu. Ca -

łość uzu peł nia ją świe ża sa ła ta
i pi kle, a to wszyst ko w oto cze -
niu do brze zna nej buł ki.

McChic ken Śród ziem -
no mor ski cha rak te ry zu je smak wprost
z Po łu dnia. Roz pły wa ją cy się w ustach
pysz ny kur czak z so sem bal sa mi co, se rem
ched dar, po mi do rem i świe żą ru ko lą
zwień cza nie po wta rzal ny sos śród ziem no -
mor ski.

Ka nap ka Sze fa Kuch ni to zna ko -
mi te po łą cze nie wy bor ne go mię sa wo -
ło we go i wy śmie ni tych gril lo wa nych
pie cza rek. Do te go świe ży po mi dor
w oto cze niu dwóch pla ster ków se ra em -
men ta ler i wspa nia łe so sy.

Wszyst kim sma ko szom z pew no -
ścią przy pad ną do gu stu bro ku ły, czy li
zdro wa prze ką ska w zło ci stej, chru pią -
cej pa nier ce po da wa na z so sem śmie ta -
no wym. 

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.

Aby otrzymać podwójne
zaproszenia na zestaw

w McDonald’s prosimy dzwonić
do redakcji 20 lutego,

o godz. 10. Zaproszenia
można zrealizować w dowolnej

restauracji McDonald’s.

2 extra PODKARPACIE

Kurczakowe nowości
w McDonald’s®!
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POL SAT Jim Jam przy po mi na – nie ma zi mą bez -
piecz nej za ba wy bez ka sku! Tym ra zem dzie cię -
ca te le wi zja po przez kam pa nię „Bez ka sku nie
ja dę” za chę ca do ochro ny gło wy ma lu chów pod -
czas śnież nych har ców na nar tach, snow bo ar -
dzie czy łyż wach. Po my sło daw cą kam pa nii jest
por tal Spor to wa Ro dzi na. pl, a jej am ba sa do ra -
mi spor tow cy i ko men ta rzy spor to wi. Wśród
nich Bo ży dar Iwa now i Ma te usz Bo rek z Te le wi -
zji POL SAT. 

Na wyk pra wi dło we go za kła da nia ka sku po zwa la
w zna czą cy spo sób ogra ni czyć za gro że nia zwią za ne
z ura za mi gło wy. Dla te go też pod czas zi mo wej kam -
pa nii „Bez ka sku nie ja dę” licz ne przed szko la i szko -
ły za pra sza ne są do or ga ni zo wa nia lek cji zwią za nych
z te ma ty ką bez pie czeń stwa. Po nad to, do włą cze nia się
w kam pa nię za chę ca ne są tak że szkół ki nar ciar skie, ta -
kie jak za ko piań ska Stra ma. 

A w ja ki spo sób uła twić dzie ciom za pa mię ta nie
za sad za cho wa nia bez pie czeń stwa na śnie gu czy lo -
dzie? Oczy wi ście po przez za ba wę! POL SAT Jim Jam
przy go to wał w ra mach kam pa nii „Bez ka sku nie ja -
dę” ry mo wa ny de ka log bez piecz ne go szu so wa nia
oraz od po wied nie go za cho wa nia w cza sie uciech
na sto ku. Ta ki ko deks z pew no ścią przy da się
wszyst kim, któ rzy pla nu ją śnież ne har ce pod czas te -
go rocz nych fe rii. 

Dzie ci ła twiej za pa mię ta ją za sa dy bez piecz ne go
po stę po wa nia zi mą, dzię ki wpa da ją cym w ucho ry mo -
wan kom: „Za mar z nię te je zio ra, rze ki sta wy – to nie
miej sce do za ba wy!”, „Na mro zie prze ko nasz się sa -
me mu, że cięż ko bez czap ki, rę ka wi czek i kre mu!”,
„Rzu cać śnież ką cał kiem spo ko, lecz nie ce luj ko muś
w oko!”. W ra mach kam pa nii w wy bra nych me diach
i na stro nie ka na łu bę dą rów nież or ga ni zo wa ne kon -

kur sy pro mu ją ce bez piecz ne za cho wa nia pod czas zi -
mo wych za baw.

Uwa żam, że każ dy czas jest do bry na sport
– zi ma rów nież! Ja ko am ba sa dor ak cji „Bez ka sku
nie ja dę”, ale rów nież ja ko ta ta pa mię tam o bez -
pie czeń stwie, a więc o ka sku! Czy to nar ty, snow -
bo ard czy łyż wy – gło wa mu si być bez piecz na, to
rów nie na tu ral ne jak po sia da nie rę ka wi czek.
Z przy jem no ścią oglą da się nar ciar stwo al pej skie
– jed nak mu si my pa mię tać, że na sto ku nie je ste -
śmy sa mi i na sze bez pie czeń stwo mo że za le żeć
też od in nych i od ich za cho wa nia. Dla te go już
naj młod szym na le ży tłu ma czyć za sa dy wspól ne go
ko rzy sta nia ze sto ków czy lo do wisk. W nad cho -

dzą cym se zo nie wszyst kim ży czę bez piecz ne go
szu so wa nia i świet nych wa run ków do upra wia nia
wszyst kich moż li wych spor tów zi mo wych! – po -
wie dział Bo ży dar Iwa now, je den z am ba sa do rów
kam pa nii.

Kam pa nia jest kon ty nu acją ini cja ty wy roz po czę -
tej w ma ju ubie głe go ro ku. Ak tu al no ści zwią za ne
z prze bie giem kam pa nii moż na śle dzić na por ta lu
spor to wa ro dzi na. pl i bez ka sku nie ja de. pl

POL SAT Jim Jam ufun do wał dla na szych
naj młod szych czy tel ni ków nie spo dzian ki. Aby
otrzy mać jed ną z nich wy star czy za dzwo nić
do re dak cji w czwar tek 20 lu te go,
godz. 10.30.

POLSAT JimJam patronem zimowej kampanii

„Bez kasku nie jadę”

Fo
t. 

M
a t

e u
sz

 B
o r

ek



IV extra PODKARPACIE

Na li ście przy go to wań po jaz du do trud nych
wa run ków at mos fe rycz nych obo wiąz ko wo
na le ży uwzględ nić rów nież kom plek so wy
prze gląd szyb i wy cie ra czek. Wie lu kie row -
ców za po mi na, że kil ka chwil po świę co nych
na spraw dze nie tych ele men tów wy po sa że -
nia au ta, mo że za osz czę dzić czas i pie nią -
dze zwią za ne z ko niecz no ścią póź niej sze go
prze pro wa dze nia du żo po waż niej szych na -
praw. 

Za ry so wa na lub pęk nię ta szy ba
ogra ni cza po le wi dze nia kie row cy,
co sta no wi bez po śred nie za gro że -
nie dla bez pie czeń stwa wszyst kich
uczest ni ków ru chu dro go we go.
Każ dy wła ści ciel po jaz du, po wi nien
pa mię tać, że mróz jest bez li to sny
dla szyb sa mo cho do wych. Je śli wo -
da do sta nie się na wet w naj mniej -
sze uszko dze nie, to za ma rza jąc za -
cznie po więk szać uby tek. Pro ces
po stę po wa nia pęk nię cia to kwe stia
kil ku ty go dni. W efek cie na wet nie -
wiel kie od pry ski mo gą po więk szyć
się, a uszko dzo na w ten spo sób szy -
ba nie tyl ko po gor szy wi docz ność,
ale też pęk nie pod czas jaz dy. Jest
rów nież wiel ce praw do po dob ne, że
w ra zie wy pad ku ta ka szy ba nie wy -
trzy ma na po ru po du szek po wietrz -
nych. Kie row cy mu szą wy ro bić
w so bie na wyk, że tak sa mo jak
przed okre sem zi mo wym zmie nia ją
opo ny, tak też do ko nu ją na pra wy
uszko dzeń szy by. Opła ca się te go do pil no -
wać, gdyż drob ne pęk nię cia na szy bie nie
mu szą od ra zu wią zać się z ko niecz no ścią jej
wy mia ny. W ser wi sach Nord Glass na te re nie
ca łe go kra ju uszko dze nia, któ rych śred ni ca
nie prze kra cza 22 mm, moż na na pra wić.
Od kład nie w cza sie za bie gu uzu peł nie nia

ubyt ków mo że do pro wa dzić do mo men tu,
w któ rym bę dzie my mu sie li li czyć się z wy mia ną
ca łej szy by. Jaz da z uszko dzo ną szy bą, po za re al -
nym za gro że niem dla bez pie czeń stwa zmo to ry -
zo wa nych, nie sie ze so bą rów nież kon se kwen cje
fi nan so we i praw ne. Pod czas kon tro li dro go wej
na wet za nie wiel kie uszko dze nie szy by kie row ca
mo że otrzy mać man dat lub utra cić do wód re je -
stra cyj ny po jaz du.

Szyby samochodowe
na zimowym celowniku

Dla czytelników mamy 5 kuponów
na zabieg hydrofobizacji szyb

samochodowych, proszę dzwonić
w piątek 21 lutego, o godz. 14.30
pod redakcyjny numer telefonu.

reklama

Mię dzy na ro do we za wo dy ła zi -
ków mar sjań skich Eu ro pe an
Ro ver Chal len ge 2014 już we

wrze śniu w Pol sce. Im pre zie to -
wa rzy szyć bę dzie kon fe ren cja

z udzia łem świa to wej kla sy eks -
per tów ds. ko smo su oraz pik nik
na uko wy. Go spo da rzem wy da -

rze nia bę dzie Wo je wódz two
Świę to krzy skie.

Or ga ni za cję ERC 2014 w Pol sce
po twier dzo no już je sie nią ubie głe go ro -
ku na mię dzy na ro do wej kon fe ren cji ko -
smicz nej w Pa ry żu. Spo śród zgło szo -
nych lo ka li za cji wy bór padł na Re gio -
nal ne Cen trum Na uko wo -Tech no lo -
gicz ne go w Pod zam czu k. Chę cin. Im -
pre za od bę dzie się w dniach 5-7 wrze -
śnia, a szcze gó ło we in for ma cje moż -
na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
www.ro ver chal len ge.eu

Rów no cze śnie z za wo da mi od bę dzie
się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja „Czło -
wiek w Ko smo sie” or ga ni zo wa na przez
Mars So cie ty. Przy bę dą na nią re pre zen -
tan ci bran ży ko smicz nej, m.in. za ło ży ciel
or ga ni za cji Mars So cie ty Ro bert Zu brin
oraz pro fe sor Uni wer sy te tu Stan for da G
Scott Hub bard, by ły szef NA SA Ames.
W wy da rze niu udział we zmą rów nież
przed sta wi cie le bran ży me dycz nej, na uko -
wej oraz pry wat ni przed się bior cy. Po nad -
to, w ra mach Pik ni ku Na uko we go w spe -
cjal nie przy go to wa nych na mio tach bę dzie
moż na zo ba czyć po ka zy i eks pe ry men ty
do sto so wa ne do wie ku i za in te re so wań
zgro ma dzo nej pu blicz no ści. – mó wi Ma te -
usz Jó ze fo wicz, pre zes Mars So cie ty Pol -
ska, or ga ni za tor za wo dów.

Do ry wa li za cji w za wo dach ana lo gów
ła zi ków mar sjań skich sta ną dru ży ny zło żo -
ne ze stu den tów, ab sol wen tów oraz pra cow -
ni ków uczel ni. Cze kać na nich bę dą czte ry
kon ku ren cje sy mu lu ją ce eks plo ra cję Mar sa:
na uko wa po le ga ją ca na po bra niu pró bek
z pod ło ża i zna le zie niu „ży cia”, te re no wa
opar ta na na wi ga cji wy łącz nie za po mo cą

sys te mu GPS oraz dwie in ży nier skie zwią za -
ne z ob słu gą i na pra wą urzą dzeń. Wszyst kie
za da nia wy ko ny wa ne bę dą zdal nie, bez kon -
tak tu wzro ko we go z ro bo ta mi. 

ERC roz sze rza na Eu ro pę zna ną już
for mu łę pre sti żo wych za wo dów Uni ver si ty
Ro ver Chal len ge or ga ni zo wa nych w Sta -
nach Zjed no czo nych przez The Mars So -
cie ty, w któ rych pol scy stu den ci wie lo krot -
nie od no si li suk ce sy – mó wi Adam Ja ru -
bas, Mar sza łek Wo je wódz twa Świę to krzy -
skie go. Cie szy my się, że w tym ro ku da je -
my im moż li wość star tu w Pol sce i to
w na szym Cen trum Na uko wo -Tech no lo -
gicz nym! Pro jekt ten do sko na le wpi su je się
w re ali za cję Re gio nal nej Stra te gii Ba dań
i In no wa cyj no ści. – do da je.

Or ga ni za to rem wy da rze nia jest Mars
So cie ty Pol ska, we współ pra cy z fir mą Pla -
net PR, Urzę dem Mar szał kow skim Wo je -
wódz twa Świę to krzy skie go, Re gio nal nym
Cen trum Na uko wo -Tech no lo gicz nym
w Pod zam czu k. Chę cin, ABM Spa ce
Edu ca tion oraz Au striac kim Fo rum Ko -
smicz nym.

Ka ta rzy na Ba naś 

Eu ro pa bli żej Mar sa

Legendary Rover – łazik zbudowany przez studentów Politechniki Rzeszowskiej
na zawody University Rover Challenge 2013 w USA 
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Szu ka jąc de ko ra cji okien nej nie mu si my
ogra ni czać się do stan dar do wych opcji.
Ory gi nal ne do dat ki, któ re bę dą al ter -
na ty wą dla kla sycz nych fi ran i za słon,
wpro wa dzą do na szych wnętrz in try gu -
ją cy cha rak ter. Po my sło wym roz wią za -
niem na nie tu zin ko wą sty li za cję okien
są pa ne le. Bo gac two wzo rów i form po -
zwo li do brać z ko lek cji fir my HAFT S.A.
pa ne le od po wied nie do każ de go ty pu
wnętrz.

Sub tel ne wnę trza, któ rym uro ku do da na wet
drob ny ak cent, pięk nie bę dą się kom po no wać z pa -
ne la mi okien ny mi zdo bio ny mi mo ty wem ro ślin -
nym. Mo del pa ne li 54150 z ko lek cji HAFT S.A.
pod kre śli sty li sty kę utrzy ma ną w pa ste lo wych od cie -

niach. Dla te go efek tow nie ozdo bi za rów no kla sycz -
ne, sto no wa ne wnę trza, jak i no wo cze sne, peł ne cha -
rak te ru po miesz cze nia. Na wią za nia do na tu ry, któ re
od naj dzie my nie tyl ko w po sta ci de li kat nie za ry so -
wa nych kwia to wych kształ tów, ale rów nież w od cie -
niach brą zu i kre mu, w któ rych do stęp ne są pa ne le
fir my HAFT S. A., two rzą wra że nie har mo nii
i wpro wa dza ją re lak su ją cy na strój. 

Pa ne le zdo bio ne po my sło wy mi wzo ra mi bę dą
spraw dzo nym roz wią za niem w po ko ju dzie cię cym.

Kla sycz ne po jaz dy z daw nych cza sów wy szy te
na pa ne lach 212160 z ko lek cji HAFT S.A. przy ku ją
uwa gę młod szych lo ka to rów, two rząc fan ta zyj ną
ozdo bę okna. Pro sty kształt fi ran pa ne lo wych, sta -
bil ny for mat oraz się ga ją ca do sa mej zie mi dłu gość,
od po wied nio osło nią okno i tym sa mym stwo rzą
at mos fe rę sub tel nej in tym no ści. Ża kar do we, bia łe
pa ne le HAFT S. A., z na dru ka mi sta ro daw nych aut
i epo ko wych wy na laz ków, do stęp ne są w trój e le -
men to wym kom ple cie. 

Kolekcja żakardowych paneli okiennych HAFT S.A. 

Osoby, które jako pierwsze zadzwonią
do redakcji 21 lutego, o godz. 14 otrzymają

lambrekin od firmy HAFT SA.
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„Sio stru nie” 
Sztu ka Da na Gog gi na, prze tłu ma czo -
na na po nad dwa dzie ścia ję zy ków, od -
nio sła ogrom ny suk ces 

w kil ku dzie się ciu kra jach świa ta.
W Pol sce „Sio stru nie” do swo je go re per tu -
aru wpro wa dza ły w prze szło ści naj bar dziej
zna ne sce ny mu zycz ne – War sza wie, Ka to -
wi cach, Po zna niu i Gdy ni. Mu si cal re kla -
mo wa ny ja ko pro bierz po czu cia hu mo ru

pol skich ka to li ków. „Sio stru nie” Da -
na Gog gi na na sy co ne są czar nym hu mo -
rem, jed nak bez nu ty an ty kle ry ka li zmu.
Ab sur dal ny spek takl, ła mią cy wszel kie
kon we nan se i ste reo ty py.

W Te atrze im. Wan dy Sie masz ko wej w Rze -
szo wie „Sio stru nie” re ży se ru je Jan Szur miej,
zna ny rze szow skiej pu blicz no ści z re ali za cji ta -
kich spek ta kli jak „Piaf”, „Sztuk mistrz z Lu bli -
na” czy „Słod kie la ta 20., 30…”.

Pre mie ra mu si ca lu od bę dzie się 28
mar ca i uświet ni ob cho dy Mię dzy na ro do -
we go Dnia Te atru.

No wy pre pa rat – Ak tyw ny
krem eli mi nu ją cy nie do sko -
na ło ści za pew nia kom plek -
so we dzia ła nie re du ku ją ce
zmia ny trą dzi ko we. Ak tyw -
nie dzia ła na wszyst kie
przy czy ny po wsta wa nia
trą dzi ku: od blo ko wu je za -
tka ne po ry, re gu lu je wy dzie -
la nie se bum, dłu go trwa le
ma tu je, re du ku je ilość
i wiel kość gru dek, kro stek
i za skór ni ków oraz za po bie -
ga ich po now ne mu po ja wia -
niu się. Dłu go trwa le na wil -
ża oraz ła go dzi po draż nie -
nia. 

Wska za nia: Co dzien na pie -
lę gna cja skó ry tłu stej i skłon nej
do zmian trą dzi ko wych.

Wła ści wo ści:
Re duk cja wi docz no ści nie -

do sko na ło ści wy stę pu ją cych
na skó rze już po 7 dniach sto -
so wa nia po twier dzo -
na przez 85% ba da nych*

Dłu go trwa ła po pra wa wy -
glą du skó ry po re gu lar nym sto -
so wa niu pre pa ra tu po twier dzo -
na przez 91% ba da nych**

Ak tyw ne dzia ła nie na wszyst kie przy -

czy ny i ob ja wy trą dzi ku
Dzia ła nie an ty -ko me -

do gen nie, nie za ty ka po -
rów

*Ba da nia apli ka cyj ne
w Nie za leż nym Ośrod ku
Ba daw czym na zle ce nie
La bo ra to rium Iwo stin,
efekt *po 7 dniach sto so -
wa nia oraz **21 dniach
sto so wa nia.

Spo sób uży cia: Na le -
ży co dzien nie ra no na kła -
dać od po wied nią ilość
kre mu na oczysz czo ną
i osu szo ną skó rę twa rzy,
omi ja jąc oko li ce oczu.
Od po wied ni ja ko ba -
za pod ma ki jaż.

Sub stan cje ak tyw ne:
kwas sa li cy lo wy, �- i �-hy -
drok sy kwa sy, Zin zi do ne,
hia lu ro nian so du, wi ta mi -
na A (pal mi ty nian re ti no -
lu), Co bio stab 400, Dry
Flo PC (skład nik ma tu ją -

cy), EPS Se amat (skład nik ma tu ją cy), Po -
re Away.

NOWOŚĆ – Aktywny krem eliminujący
niedoskonałości

Kobieca skóra
w perfekcyjnej formie



8 extra PODKARPACIE


