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Kształcenie zawodowe
wciąż mało popularne

Powstanie 
3 tysiące nowych
miejsc pracy       str. 2-3

Pielgrzymi 
w mundurach str. 4

– Pro gram „Ko bie ta na krań cu świa -

ta”, w tym ro ku dzie sią ty, ju bi le uszo wy,
a więc ab so lut nie wy jąt ko wy se zon. To
też ta ka oka zja do te go, że by spoj rzeć
za sie bie, że by się za sta no wić, jak wie le
prze ży łam ja, ca ła eki pa pro gra mu, jak
wie le ten pro gram zna czy dla wi dzów, ile
ko biet ośmie lił, ilu dał in spi ra cję. To jest
dla mnie po wód do wiel kiej sa tys fak cji,
wiel kiej du my, ale też ogrom ne zo bo wią -
za nie, bo sko ro dzie sią ty se zon, to
po pro stu mu si być wy jąt ko wy i ta ki bę -
dzie, obie cu ję – mó wi agen cji New se ria
Mar ty na Woj cie chow ska, dzien ni kar ka.

Bo ha ter ka mi pro gra mu Mar ty ny
Woj cie chow skiej są ko bie ty w róż nym
wie ku, o róż nym ko lo rze skó ry, wy znaw -

czy nie róż nych re li gii, pra cu ją ce w róż -
nych za wo dach. Ra zem z ni mi dzien ni -
kar ka dzie li ra do ści i smut ki, za chwy ca
się pięk nem przy ro dy, po zna je smak re -
gio nal nych po traw i od kry wa miej sca
nie zna ne pol skie mu wi dzo wi. Fa ni jej cy -
klu w tym se zo nie rów nież nie  po czu ją
się za wie dze ni.

– Uda li śmy się w tym ro ku na krań -
ce krań ców świa ta, z uśmie chem o tym
mó wię, ale rze czy wi ście pa mię tam do -
sko na le, że kil ka ra zy by łam spa ko wa na,
że by wy je chać na Spits ber gen, mia łam
na wet bi let lot ni czy, i to się nie uda wa ło
z róż nych przy czyn. I na resz cie, kie dy
wy lą do wa li śmy w tym naj da lej na pół noc
wy su nię tym krań cu świa ta, tam zre ali zo -
wa li śmy nie zwy kły film do ku men tal ny
o ko bie cie, któ ra jest prze wod ni kiem

po Ark ty ce i na praw dę po ka zu je, jak żyć
w tym su ro wym kli ma cie. By łam prze -
szczę śli wa – mó wi Mar ty na Woj cie -
chow ska.

Na Spits ber ge nie przez jed ną czwar -
tą ro ku pa nu je noc, na to miast póź niej
słoń ce nie za cho dzi wca le. Mar ty na Woj -
cie chow ska po ka że, jak w ta kich wa run -
kach wy glą da ży cie miesz kań ców te go re -
gio nu i z ja ki mi trud no ścia mi mu szą się
zma gać każ de go dnia. Z ko lei w Sal wa do -
rze po dróż nicz ka po dej mie nie zwy kle
trud ny te mat re stryk cyj nych re gu la cji an -
ty abor cyj nych. Spo tka się z ko bie ta mi,
któ re na sku tek róż nych po wi kłań stra ci -
ły cią że i zo sta ły oskar żo ne o mor der stwo.

– Uda li śmy się do Sal wa do ru, gdzie
jest w tej chwi li naj ostrzej sze pra wo an -
ty abor cyj ne, gdzie pra wa czło wie ka, pra -

wa ko biet są ła ma ne każ de go dnia, gdzie
ogrom po twor no ści, z któ ry mi się tam
ze tknę li śmy, jest po pro stu po ra ża ją cy.
Sam Sal wa dor to naj bar dziej nie bez -
piecz ne miej sce na świe cie i naj bar dziej
nie bez piecz ne miej sce dla ko biet z pew -
no ścią do ży cia. Na zwa li śmy to krót ko:
pie kło dla ko biet – mó wi Mar ty na Woj -
cie chow ska.

W ju bi le uszo wym se zo nie dzien ni -
kar ka do trze też do ży ją cej w Cza dzie
spo łecz no ści Wo da abe. To wła śnie tam
męż czyź ni ma ją obo wią zek po do bać się
ko bie tom.

– W tym se zo nie oprócz ta kich wy -
jąt ko wych ma rzeń, wy jąt ko wych de sty -
na cji waż nych tak że dla mnie, bę dzie na -
praw dę czad i mó wię to do słow nie
i w prze no śni, po nie waż po raz pierw szy,

z cze go się bar dzo cie szę, na resz cie zro bi -
li śmy to, je dzie my do Cza du. Ten od ci -
nek i nie tyl ko, bo ca ły 10. se zon pro gra -
mu „Ko bie ta na krań cu świa ta”, bę dzie
więc cza do wy – mó wi Mar ty na Woj cie -
chow ska.

Dzien ni kar ka od lat udo wad nia, że
nie moż li we nie  ist nie je. Po dró żu jąc
do naj od le glej szych za kąt ków glo bu, po -
ka zu je wi dzom nie zna ne ob li cze świa ta
i nie zwy kłych lu dzi, któ rzy dzie lą się
z nią swo imi nie po wta rzal ny mi hi sto ria -
mi. Więk szość z nich ni gdy wcze śniej
nie  uj rza ła świa tła dzien ne go. Po dróż -
nicz ka nie tyl ko roz ma wia z bo ha ter ka mi
o ich co dzien nym ży ciu, lę kach, tę sk no -
tach i ma rze niach, lecz tak że po ru sza
waż ne pro ble my spo łecz ne.

– W cią gu 10 lat re ali za cji te go pro -
gra mu by ło wie le bar dzo emo cjo nu ją -
cych i trud nych mo men tów, ale tak na -
praw dę je stem tam po to, że by dać si łę
i od wa gę ko bie tom, że by wy po wia da ły
się w swo im wła snym imie niu. Cza sem
po raz pierw szy w ogó le ma ją szan sę się
wy po wie dzieć, po raz pierw szy ma ją
moż li wość po wie dze nia cze goś peł nym
gło sem i wiem, że to dla nich też jest
waż ne. Czu ję też, że przy wo żąc te ma -
te ria ły, te ko lej ne pro gra my, fil my do -
ku men tal ne, w ja kimś sen sie wpły wa -
my na ży cie ko biet tu w Pol sce, któ re
oglą da ją to i mó wią: też tak mo gę. Wie -
rzę głę bo ko, że każ da z nas ma w so bie
tę si łę, tyl ko cza sem so bie trze ba o tym
przy po mnieć – mó wi Mar ty na Woj cie -
chow ska.

Mar ty na Woj cie chow ska nie  kry je
du my z te go, że po dzie się ciu la tach „Ko -
bie ta na krań cu świa ta” to pro gram mię -
dzy na ro do wy, emi to wa ny we Fran cji,
w Hisz pa nii, Szwe cji, Hong kon gu, a tak -
że w Wiet na mie.

Źró dło: neW se ria. Pl

Kobieta na krańcu świata
Wyjeżdżam z programem po to, żeby dać siłę i odwagę kobietom. Czuję też, że wpływam na życie kobiet w Polsce

Podróżniczka przekonuje, 
że kraniec świata może mieć
wiele znaczeń, dlatego
podejmuje każde trudne
wyzwanie i pokazuje historie,
obok których nie można
przejść obojętnie. Jej
program ma już dziesięć lat,
a to oznacza ponad
osiemdziesiąt odcinków,
siedemdziesiąt
odwiedzonych krajów
i pół tysiąca dni w drodze.

W jubileuszowym sezonie
programu „Kobieta na
krańcu świata” prowadząca
zaprosi widzów do najdalej
na północ wysuniętej osady
ludzkiej na Spitsbergenie,
Salwadoru i Czadu.
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Do gro na firm już dzia ła ją cych
na te re nie Par ku do łą czy ły (sier -
pień/wrze sień br.): TW Me tals Pol -
ska, Efekt Plus oraz He ating – In st gaz.

Przed się bior stwo TW Me tals
Pol ska jest czę ścią mię dzy na ro do -
we go kon cer nu, do staw cy pro duk -
tów lot ni czych dla wie lu czo ło wych
prze woź ni ków na świe cie, w tym:
Nor th west Air li nes, Con ti nen tal
Air li nes, Del ta Air li nes, Uni ted Air -
li nes, Fe de ral Express, US Air ways.
Fir ma Efekt Plus jest kra jo wym li -
de rem pro duk cji fo lii stretch i jed -
nym z czo ło wych pro du cen tów fo lii
w Eu ro pie. Na ryn ku dzia ła już
od 10 lat. He ating – In st gaz to naj -
więk sza hur tow nia in sta la cji grzew -
czych i sa ni tar nych w Rze szo wie po -
sia da ją ca swo je od dzia ły rów nież
w wo je wódz twach: lu bel skim i ma -
ło pol skim.

atrak cyj ne miej sce do ży cia i pra cy
War tość pla no wa nych in we sty cji

wy mie nio nych firm to w su mie po -
nad 74 mln zł. Za trud nie nie w no -
wych za kła dach znaj dzie ok 170 osób.
Do ce lo wo, w PNT pra cę znaj dzie
ok. 3 tys. osób.

Jó zef Jo dłow ski, Sta ro sta Rze szow -
ski, mó wi: – Nasz Park utwo rzy li śmy

wła śnie po to, aby in we sto wa ły tu taj in -
no wa cyj ne fir my, w tym mię dzy na ro -
do we, i aby po wsta wa ły no we miej sca
pra cy. Dzię ki te mu Po wiat Rze szow ski
sta je się atrak cyj nym miej scem do ży -
cia i pra cy za rów no dla mło dych, wy -
kształ co nych osób, jak i fa chow ców
z wie lo let nim do świad cze niem. 

Obec nie, na te re nie PNT za in we -
sto wa ło już 12 przed się biorstw. Jed -
nym z wa lo rów firm, któ re chcą tu taj
two rzyć no we miej sca pra cy jest za -
pew nie nie, że ich dzia łal ność go spo -
dar cza ma no wa tor ski cha rak ter. Za -
sa dą przy ję tą pod czas na bo ru i se lek -
cji przy szłych in we sto rów jest uzy ska -
nie przez nich po zy tyw nej opi nii
ośrod ka ba daw czo – roz wo jo we go lub
na uko we go w za kre sie in no wa cyj no -
ści przed się wzię cia. 

no wo cze sne tech no lo gie
Park Na uko wo – Tech no lo gicz ny

„Rze szów – Dwo rzy sko” to in we sty -
cja zre ali zo wa na przez Po wiat Rze -
szow ski, któ ry ja ko je dy ny w Pol sce,
po sia da jąc wła sny tak du ży ob szar in -
we sty cyj ny (83,42 ha), zde cy do wał
się na je go peł ne uzbro je nie. 

Te re ny udo stęp nia ne in we sto rom
są uzbro jo ne w sie ci dróg do jaz do -
wych wraz z chod ni ka mi, ścież ka mi
ro we ro wy mi oraz oświe tle niem
w tech no lo gii LED. 

Każ da dział ka prze zna czo -
na pod in we sty cję jest wy po sa żo -
na w in fra struk tu rę tech nicz ną. Do -
dat ko wo na ob sza rze 0.95 ha wy ko na -
na zo sta ła far ma ogniw fo to wol ta icz -
nych o łącz nej mo cy 0,63 MW.

Po wiat Rze szow ski zde cy do wał
się rów nież na bu do wę sie ci cie płow -
ni czej (2,60 km), dzię ki któ rej przed -
się bior cy mo gą sko rzy stać z cie pła
sys te mo we go, do star cza ne go przez
MPEC Rze szów. 

Ochro nę te re nów in we sty cyj nych
za pew nia sys tem kom plek so we go
mo ni to rin gu wy po sa żo ny w 14 ka -
mer. O in no wa cyj no ści ofe ro wa ne go
te re nu świad czy obec ność ak tyw ne go
sys te mu od gro mo we go, któ ry za pew -
nia ochro nę PNT przed wy ła do wy wa -
nia mi at mos fe rycz ny mi. 

Wy jąt ko we udo god nie nia
Za rów no Po wiat Rze szow ski jak

i Park ma ją wy jąt ko wo do god ne po ło -
że nie ko mu ni ka cyj ne. 

– W po bli żu PNT znaj du je się
mię dzy na ro do we lot ni sko Rze -
szów – Ja sion ka, nie da le ko prze bie ga
au to stra da A – 4 i dro ga eks pre so wa
S19. Ca ły te ren są sia du je z ma gi stra lą
ko le jo wą E30 Niem cy – Pol -
ska – Ukra ina – mó wi Wal de mar Pi -
jar, Se kre tarz Sta ro stwa Rze szow skie -
go, ko or dy na tor pro jek tu PNT „Rze -
szów – Dwo rzy sko”.

Po zy ski wa niem i ob słu gą in we sto -
rów zaj mi je się Wy dział Par ku Na -
uko wo Tech no lo gicz ne go.

– Przed się bior cy mo gą li czyć
na po moc biu ra w bar dzo sze ro kim
za kre sie. Oprócz stan dar do wych
dzia łań zwią za nych z ofe ro wa niem
dzia łek in we sty cyj nych słu ży my im
tak że po mo cą – na przy kład – w po -
zy ski wa niu środ ków fi nan so wych,
w tym po mo co wych z Unii Eu ro pej -
skiej oraz po mo cą przy wy da wa niu
wa run ków przy łą cze nio wych do sie -
ci in fra struk tu ry tech nicz nej znaj du -
ją cej się na te re nie Par ku – Krzysz tof
Ja rosz, na czel nik Wy dzia łu Par ku
Na uko wo – Tech no lo gicz ne go i Pro -
mo cji Sta ro stwa Rze szow skie go.

(PiW)

W Parku naukowo – Technologicznym „rzeszów – dworzysko”  (PnT) prowadzonym przez starostwo Powiatowe…

Powstanie 3 tysiące 
nowych miejsc pracy

Trzy ko lej ne fir my, w tym amerykańska, po sta no -

wi ły wy bu do wać swo je za kła dy na te re nie PNT.

Pie nią dze ze sprze da ży w peł ni uzbro jo nych dzia -

łek Sta ro stwo Po wia to we w Rze szo wie prze zna -

czy – jak zwy kle – na ce le spo łecz ne, czy li m. in.:

dro gi i mo sty, służ bę zdro wia oraz edu ka cję.

Nasz Park utworzyliś́my właś́nie po to, aby inwestowały

tutaj innowacyjne firmy, w tym miédzynarodowe, 

i aby powstawały nowe miejsca pracy. Dziéki temu

Powiat Rzeszowski staje sié atrakcyjnym miejscem 

do ż́ycia i pracy zaró́wno dla młodych, wykształconych

osób, jak i fachowcó́w z wieloletnim doświadczeniem.
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Waldemar PiJar, sekretarz starostwa rzeszowskiego,
koordynator projektu PnT „rzeszów – dworzysko”:
Ulgi dla przedsiębiorców
PNT „Rze szów – Dwo rzy sko” jest klu czo wym dla roz wo ju

Pod kar pa cia przed się wzię ciem in we sty cyj nym, 

dzię ki któ re mu Po wiat Rze szow ski two rzy ser ce go spo dar cze

dla mia sta i ca łe go re gio nu.

Przed się bior cy mo gą li czyć tu taj na znacz ne ulgi po dat ko we,

po nie waż PNT zo stał włą czo ny do Spe cjal nej Stre fy 

Eko no micz nej „Eu ro – Park” Mie lec, któ ra ofe ru je 

in we sto rom po moc pu blicz ną w for mie zwol nień 

od po dat ku do cho do we go.

Tereny udostępniane inwestorom są uzbrojone w sieci dróg dojazdowych wraz z chodnikami, 
ścieżkami rowerowymi oraz oświetleniem w technologii LED

Na terenie PNT chętnie inwestują kolejne, innowacyjne firmy

Józef JodłoWsKi, 
starosta rzeszowski:
Możemy szczycić się tym w całym kraju
Po wiat Rze szow ski to nie tyl ko wy jąt ko wo przy ja zne 

miej sce do ży cia, ale rów nież ide al ne miej sce dla roz wo ju

współ cze sne go biz ne su i no wo cze snych przed się wzięć 

in we sty cyj nych oraz pro wa dze nia in no wa cyj nej dzia łal no ści

go spo dar czej.

PNT „Rze szów – Dwo rzy sko” to obec nie naj więk szy 

i naja trak cyj niej szy, kom plek so wo uzbro jo ny te ren 

in we sty cyj ny w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych mia sta 

Rze szo wa, jak i ca łe go wo je wódz twa.

To przed się wzię cie, któ rym mo że my się szczy cić 

w ca łym kra ju.

lista firm, które zainwestowały w PnT „rzeszów – dworzysko”
Cdo – CenTrUM  dreWna i oKlein (meblarstwo, handel artykułami meblarskimi)

CreUZeT Polska (produkcja urządzeń do silników lotniczych)

eFeKT PlUs ( przetwórstwo tworzyw sztucznych)

enerGo – sYsTeM (budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych)

HeaTinG – insTGaZ (instalacje grzewcze i sanitarne)

MasTerProFi (profesjonalne urządzenia czyszczące)

oKoFFiCe rĄCZY (produkcja artykułów szkolnych i biurowych z papieru, poligrafia)

TW MeTals PolsKa (półprodukty do produkcji lotniczej)

UniMeT (przemysł metalurgiczny)

VissaVi (branża odzieżowa)

Weiss. solUTion (automatyka przemysłowa)

ZiaJa rzeszów (kosmetyka, farmacja)
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Po raz 19. przed sta wi cie le służb mun du ro wych z wo je -
wódz twa pod kar pac kie go wzię li udział w piel grzym ce
do Sank tu arium Mat ki Bo żej Le żaj skiej. Wy da rze nie
Pa tro na tem Na ro do wym ob jął pre zy dent An drzej Du -
da. Mun du ro wym w świę to wa niu to wa rzy szy li: mar sza -
łek Wła dy sław Or tyl oraz czło nek Za rzą du Wo je wódz -
twa Pod kar pac kie go Sta ni sław Kru czek.

Tra dy cyj nie świę to mun du ro wych po łą czo no z le żaj ski mi
do żyn ka mi. W trak cie uro czy sto ści mar sza łek Wła dy sław Or tyl
od czy tał ze bra nym list pre zy den ta An drze ja Du dy. Pre zy dent
dzię ko wał w li ście za służ bę oraz za ich wkład w bu do wę sil nej
i bez piecz nej Pol ski.

W piel grzym ce wzię li udział przed sta wi cie le: woj ska, po li -
cji, stra ży po żar nej, stra ży gra nicz nej, służ by le śnej, służ by
ochro ny ko lei, służ by wię zien nej, stra ży miej skiej. Nie za bra kło
tak że przed sta wi cie li władz kra jo wych, sa mo rzą do wych oraz
par la men ta rzy stów.

Ma Te UsZ WiT CZUK

Kan Ce la ria Za rZĄ dU

Pielgrzymi w mundurach
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Od 2008 ro ku licz ba za sad ni czych
szkół za wo do wych i tech ni ków spa -
dła w Pol sce o 20 proc. Li cząc
od 2000 ro ku, spa dek się gnął 50
proc. Stwo rze nie spraw ne go mo de -
lu kształ ce nia za wo do we go ma
klu czo we zna cze nie, zwłasz cza
w obec nej sy tu acji na ryn ku pra cy,
któ ry zma ga się z bra kiem wy kwa -
li fi ko wa nych fa chow ców. Nie obej -
dzie się jed nak bez współ udzia łu
biz ne su i sa mych pra co daw ców.
Pro ble mem jest jed nak wciąż ma -
łe za in te re so wa nie mło dych lu dzi
ta kim kształ ce niem.

–  Ma my du ży nie do bór pra cow ni -
ków z wy kształ ce niem za wo do wym
i spe cja li stycz nym. Mi ni ster stwo przy go -
to wu je ba ro metr za wo dów de fi cy to -
wych – wy kaz, któ ry wy raź nie po ka że,
w ja kich za wo dach są de fi cy ty, a w ja kich
nad wyż ki. Do bre kształ ce nie za wo do we
czy też bran żo we jest nam nie zwy kle po -
trzeb ne. Pro blem jed nak w tym, że choć
przy go to wy wa ny i wdra ża ny jest no wy
mo del kształ ce nia bran żo we go, to cią gle
nie jest ono zbyt po pu lar ne. Kształ ce nie
za wo do we nie cie szy się du żym za in te re -
so wa niem. To jest po waż ny pro -
blem – pod kre śla w roz mo wie z agen cją
in for ma cyj ną New se ria Biz nes Elż bie ta
Ra fal ska, mi ni ster pra cy, ro dzi ny i po li ty -
ki spo łecz nej.

Pol ski ry nek pra cy od mie się cy no tu -
je re kor do wy, hi sto rycz nie ni ski po ziom
bez ro bo cia, któ re od czerw ca utrzy mu je

się na po zio mie 5,9 proc. Tyl ko od lip ca
ubie głe go ro ku licz ba osób bez pra cy
zmniej szy ła się o 178,5 tys. osób. We -
dług wy li czeń Eu ro sta tu Pol ska jest w tej
chwi li w pierw szej trój ce państw Unii
Eu ro pej skiej z naj niż szym bez ro bo ciem.
Ni ska po daż pra cy za czy na jed nak ha mo -
wać roz wój przed się biorstw, któ re ma ją
pro ble my z po zy ska niem ka dry – zwłasz -
cza spe cja li stów i fa chow ców w swo ich
bran żach. Przy czy nia się do te go rów nież
ni ski po ziom szkol nic twa za wo do we go
i je go nie wiel ka po pu lar ność. Z naj więk -
szy mi pro ble ma mi bo ry ka ją się zwłasz cza
bran ża bu dow la na i pro duk cyj na.

– Po trze by są ogrom ne. Mó wi my
w tej chwi li o bra ku 500 tys. spe cja li stów
na ryn ku w każ dej bran ży. Naj le piej
świad czy o tym fakt, że oso by po szko -
łach za wo do wych prak tycz nie już
na ostat nim ro ku do sta ją ofer ty pra cy.
Bra ku je kie row ców, spa wa czy, sto la rzy,

hy drau li ków – wy li cza To masz Wró blew -
ski, eks pert War saw En ter pri se In sti tu te.

Szkol nic two za wo do we w Pol sce ma
w tej chwi li przed so bą wie le wy zwań.
Przez ostat nie de ka dy by ło za nie dba ne,
co spo wo do wa ło spa dek licz by szkół za -
wo do wych oraz  ab sol wen tów, któ rzy
wcho dzą na ry nek pra cy. Jak wy ni ka
z da nych GUS, w ro ku szkol -
nym 2014/2015 dzia ła ły w Pol sce 3 954
za sad ni cze szko ły za wo do we i tech ni ka.
To ozna cza, że od 2008 ro ku ich licz ba
spa dła o ok. 20 proc. Li cząc od 2000 ro -
ku – spa dek się gnął aż 50 proc. W ro ku
szkol nym 2016/2017 by ło ich nie co po -
nad 3 500.

– Ma my rów nież pro blem z tym, że
spa dła ja kość kształ ce nia za wo do we go,
po nie waż nie in we sto wa li śmy w ten sys -
tem. Z jed nej stro ny wy ma ga nia ryn ku,
ocze ki wa nia co do kwa li fi ka cji wzro sły,
na to miast w sys te mie kształ ce nia trend
był spad ko wy. Wy zwa niem jest rów nież
struk tu ra szkol nic twa za wo do we go, po -
nie waż za wo dy, któ re kształ ci my, nie są
ty mi, któ re są dziś po trzeb ne w biz ne sie
i w go spo dar ce. Na le ży też wy mie nić
spa dek pre sti żu i ogól nej opi nii o kształ -
ce niu za wo do wym, któ ry po wo du je, że
trud no jest po zy skać no wych kan dy da -
tów – mó wi Ja cek Si wiń ski, pre zes VE -
LUX Pol ska.

– My ślę, że te wszyst kie po przed nie
la ta, kie dy oso by, któ re koń czy ły kształ -
ce nie za wo do we, by ły styg ma ty zo wa ne
i znaj do wa ły się w re je strach po wia to -

wych urzę dów pra cy, do pro wa dzi ły
do te go, że ucie ka się od te go kształ ce nia
za wo do we go. Tym cza sem ono dzi siaj da -
je gwa ran cję za trud nie nia, ci pra cow ni cy
są wy cze ki wa ni na ryn ku pra cy. Jest bar -
dzo istot ne, aby stwo rzyć ta ki mo del
kształ ce nia bran żo we go, któ ry na żad -
nym eta pie nie bę dzie za my kał mło dym
oso bom szans na dal szy roz wój – do da je
Elż bie ta Ra fal ska.

Mi ni ster pra cy pod kre śla rów nież, że
szkol nic two bran żo we mu si na dą żać
za wy zwa nia mi ryn ku pra cy, roz wo jem
tech no lo gii i in no wa cji, „iść z du chem
cza su”. Dla te go stwo rze nie spraw ne go
mo de lu kształ ce nia za wo do we go w Pol -
sce nie ma szans bez współ udzia łu biz ne -
su i sa mych pra co daw ców.

– Je że li biz nes za an ga żu je się, bę dzie
przyj mo wał uczniów, kształ cił ich za wo -
do wo i je że li oni bę dą mieć do stęp
do no wo cze snych urzą dzeń i tech no lo gii,
to rów no cze śnie przed się bior ca ma gwa -
ran cję, że ten uczeń do nie go wró ci, po -
nie waż zna tę pra cę, kształ cił się u nie go,
od by wał staż. Bu du je się ta ka re la cja
mię dzy uczniem a na uczy cie lem – w tym
przy pad ku na uczy cie lem za wo du – mó wi
Elż bie ta Ra fal ska.

– Sys tem mu si być od wró co ny, tak
jak funk cjo nu je to w Niem czech i Wiel -
kiej Bry ta nii, że naj pierw uczy my się za -
wo du, wy ko ny wa nia pra cy i do świad cze -
nia w za kła dach pro duk cyj nych, a po tem
uczy my się teo rii. W Pol sce jest od wrot -
nie, wła ści wie ca łe stu dia czy ca łą szko łę
za wo do wą uczy my się teo rii, a do pie ro
po tem na ko niec ma my te wą tłe prak ty -
ki –  mó wi To masz Wró blew -

ski. – Po dru gie, eg za mi ny mu szą się po -
kry wać z wy mo ga mi bran ży, ce chów,
a nie  z wi zją pro fe so rów, któ ra roz mi ja
się z ryn kiem.

Gru pa VE LUX i jej spół ki sio strza ne
rok rocz nie po trze bu je wię cej pra cow ni -
ków (w 2017 ro ku gru pa za trud ni ła
w su mie 500 no wych pra cow ni ków, co
sta no wi ło 12-proc. wzrost rdr.). Fun da -
cje VE LUX za de cy do wa ły wła śnie
o utwo rze niu pro gra mu gran to we go, któ -
ry bę dzie wspie rać szkol nic two za wo do -
we w Pol sce. Ce lem jest za pew nie nie
więk szej po da ży od po wied nio wy kwa li fi -
ko wa nych fa chow ców.

– Za ło że nia te go pro gra mu są dłu go -
fa lo we, co ozna cza, że bę dą mieć po zy -
tyw ne od dzia ły wa nie na ry nek, przy -
spie szać zmia ny sys te mo we w tym za -
kre sie. W ra mach pro gra mu gran to we go
Fun da cji bę dą wspie ra ne no we pro gra -
my edu ka cyj ne, edu ka cja w pra cy, mo -
bil ność, za rów no uczniów, jak też na -
uczy cie li, kształ ce nie umie jęt no ści
mięk kich. To wszyst ko po win no mieć
po zy tyw ne od dzia ły wa nie na ca ły sys -
tem – pod kre śla Ja cek Si wiń ski, pre zes
VE LUX Pol ska.

Pro gram gran to wy Fun da cji VE LUX
jest ob li czo ny na ko lej nych 10 lat – po -
trwa do 2028 ro ku. Na bór gran tów bę -
dzie się od by wał w try bie cią głym, a ich
be ne fi cjen ta mi mo gą być wszel kie or ga -
ni za cje po za rzą do we, szko ły, sa mo rzą dy,
or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej czy in no -
wa to rzy, któ rzy chcie li by wpi sać się
w roz wój i po pra wę sy tu acji w seg men cie
szkol nic twa za wo do we go w Pol sce.

Źró dło; neW se ria. Pl
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– Gdy by ki lo me try zro bio ne przez
Rze szo wian na po jaz dach blin kee.
ci ty uło żyć w jed ną li nię to oka za ło -
by się, że miesz kań cy te go mia sta
już daw no ob je cha li ku lę ziem -
ską! – mó wi Pa weł Ma li szew ski,
współ za ło ży ciel fir my blin kee. ci ty.
Sku te ry i ro we ry, w tym ro we ry
elek trycz ne blin kee. ci ty, roz go ści ły
się w Rze szo wie za le d wie 1,5 mie -
sią ca te mu, a już zy ska ły po pu lar -
ność. Od star tu, któ ry od był się 19
lip ca, licz ba wy po ży czeń prze kro -
czy ła już 12 tys., a licz ba prze je -
cha nych ki lo me trów się ga po -
nad 45 tys. – o po nad 5 tys. wię cej,
niż li czy ob wód Zie mi. 

blin kee. ci ty to fir ma, któ ra swo je
usłu gi wpro wa dzi ła już w wie lu mia -
stach, w tym kil ku za gra nicz nych.
Na sku te rach elek trycz nych tej mar ki
jeź dzi Wa len cja, Bu da peszt, a ostat nio
tak że chor wac ki Split. W Pol sce blin kee.
ci ty jeź dzi w 15 mia stach – 19 lip ca
do te go gro na do łą czył Rze szów. Elek -
trycz ne sku te ry i ro we ry cie szą się tu
ogrom ną po pu lar no ścią!

rze szów w licz bach
Szyb kość prze miesz cza nia się, ła -

twość wy po ży cze nia i sto sun ko wo ni ski
koszt użyt ko wa nia – to ce chy, któ re
prze ko na ły Rze szo wian do ko rzy sta nia
z moż li wo ści, ja kie stwa rza ją ma szy ny
blin kee. ci ty. Do mia sta tra fi ła flo ta li czą -

ca 20 sku te rów elek trycz nych oraz 100
ro we rów, z cze go 30 po sia da wspo ma ga -
nie elek trycz ne. Da ne licz bo we
po pierw szym mie sią cu użyt ko wa nia wy -
glą da ją wy jąt ko wo in te re su ją co. Wbrew
po cząt ko wym za ło że niom to sku te ry
oka za ły się po pu lar niej sze niż ro we -
ry – wy po ży czo no je po nad 7400 ra zy,
czy li o ok. 2700 ra zy wię cej niż ro we ry.
Prze ło ży ło się to tak że na ilość wy jeż dżo -
nych ki lo me trów. Pod czas gdy ro we ry
wy krę ci ły po nad 19 tys. ki lo me trów,
sku te ry zro bi ły ich nie mal 27 tys.! – Jed -
nak czas, na ja ki wy po ży cza ne są ro we ry
jest po nad dwa ra zy dłuż szy niż ten spę -
dzo ny na sku te rze. Sta ty stycz ny użyt -
kow nik prze je chał na nim pra wie 25
min, pod czas gdy na sku te rze by ło to
ok. 11 min. Na pew no zna cze nie ma to,
że sku ter po pro stu po ru sza się szyb ciej,

ale być mo że waż ny jest tak że fakt, że
o ile sku ter trak tu je my ra czej ja ko śro dek
do prze miesz cza nia się, o ty le ro wer peł -
ni tak że funk cję czy sto re kre acyj ną – mó -
wi Pa weł Ma li szew ski.

ro we ry V ge ne ra cji 
na rze szow skich uli cach

blin kee. ci ty po sta wi ło na wpro wa -
dze nie do Rze szo wa – mia sta in no wa -
cji – naj no wo cze śniej szej od mia ny ro we -
ru miej skie go. Co to ozna cza? – Cho dzi
przede wszyst kim o kom fort użyt ko wa -
nia sprzę tu. Kon cept przez nas wdra ża ny,
któ ry na zy wa my ro we rem miej -
skim V ge ne ra cji, po zba wio ny jest wad
swo ich po przed ni ków, tzn. użyt kow nik
nie mu si po za koń cze niu jaz dy od pro wa -
dzać go do sta cji ba zo wej. Mo że zo sta wić
go na kla sycz nych sto ja kach ro we ro -
wych, któ re do stęp ne są w ca łym mie -
ście. Je śli jed nak ma po trze bę za par ko -
wać po za wy zna czo ną stre fą miej -
ską – na dal mo że to zro bić, za do dat ko wą
opła tą. To mo del dzia ła nia ide al ny za -
rów no dla użyt kow ni ków – bo są nie za -
leż ni w ko rzy sta niu z ro we rów, i dla mia -
sta – bo kosz ty wdro że nia ta kiej usłu gi są
nie po rów ny wal nie niż sze niż kosz ty bu -
do wa nia sta cji ba zo wych, któ re są nie -
zbęd ne przy ro we rach III ge ne ra cji – tłu -
ma czy Ma li szew ski. Do sko rzy sta nia
z ro we rów kla sycz nych wy star czy za re je -
stro wać się w apli ka cji blin kee. ci ty, z ko -

lei ro we ry ze wspo ma ga niem elek trycz -
nym do stęp ne są po wy dzier ża wie niu po -
wer ban ka, któ rym moż na ła do wać nie
tyl ko ro we ry, ale tak że smart fo ny czy ta -
ble ty. – Je go in sta la cja w ro we rze jest
dzie cin nie pro sta, a w peł ni na ła do wa ny
po wer bank wy star cza do prze je cha nia
ok. 10 km w try bie elek trycz nym. To
ide al ne roz wią za nie dla osób, któ re lu bią
ma riaż kla sy ki z tech no lo gia mi, zwłasz -
cza, że na sze ro we ry elek trycz ne wy róż -
nia ją się wy jąt ko wo no wo cze snym de si -
gnem – mó wi Pa weł Ma li szew ski.

Za do wo le ni użyt kow ni cy
Za do wo le nie Rze szo wian wi dać nie

tyl ko w sta ty sty kach wy po ży czeń. Mó -
wią o tym tak że po chleb ne ko men ta rze
w me diach spo łecz no ścio wych po świę -
co nych rze szow skim sku te rom i ro we -
rom blin kee. ci ty. Nie bra ku je gło sów, że
za rów no re je stra cja, jak i ob słu ga apli ka -
cji jest pro sta i wy god na. Do ce nio na
przez użyt kow ni ków zo sta ła tak że naj -
wyż sza ja kość wy ko na nia ro we rów i ich
no wo cze sny wy gląd. – Po ja wia ją się gło -
sy, że Rze szów wresz cie do cze kał się po -
rząd nych ro we rów miej skich. Bar dzo
cie szą nas ta kie opi nie, bo rze czy wi ście
na szą am bi cją by ło to, że by na sze ma szy -
ny by ły nie tyl ko funk cjo nal ne, ale tak że
ja ko ścio wo i es te tycz nie naj lep sze – mó -
wi Pa weł Ma li szew ski.

Rze szów to mia sto, któ re po sia da

jed no cze śnie ce chy wiel kiej aglo me ra cji
i miej sco wo ści sza nu ją cej i ce nią cej na tu -
rę. Sku te ry i ro we ry blin kee. ci ty wpi su -
ją się więc ide al nie w cha rak ter Rze szo -
wa – są in no wa cyj ne, a przy tym eko lo -
gicz ne. Wszyst ko wska zu je więc na to, że
to do pie ro po czą tek po pu lar no ści po jaz -
dów blin kee. ci ty.

Rzeszów stawia na jednoślady
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WYdaWCa
Me dia Rze szów 

tel.  603 790 207
e-mail:s.ga jos@pgwm.pl

RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma rek Ga jos

WsPół Pra CoW ni CY
Mar cin Ka li ta, Ra do sław Ga jos, 
Ma rek Grze sik, Alek san dra Trze ciak

GaZeTa ZrZesZona W

drUK 
Ago ra  SA ,ul. Da ni szew ska 27,
War sza wa

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam 

i ogło szeń oraz za strze ga so bie pra wo

skró tu nad sy ła nych ma te ria łów.

RzeszówMedia .pl
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Ro śnie tu ry stycz ny biz nes na Pod -
kar pa ciu. W 2017 ro ku re gion od -
wie dzi ło po nad 1,2 mln tu ry stów,
z cze go 13 proc. sta no wi li ob co kra -
jow cy. Naj bar dziej atrak cyj na
dla  tu ry stów jest po łu dnio wa i po -
łu dnio wo -wschod nia część wo je -
wódz twa, któ ra obej mu je Biesz cza -
dy i Be skid Ni ski.  Pod kar pa cie to
nie tyl ko nie ska żo na przy ro da, lecz
tak że kul tu ra po gra ni cza. Szyb ki
wzrost tu ry sty ki to w du żej mie rze
efekt in ten syw nej pro mo cji. Tyl ko
dzię ki współ pra cy z youtu be ra mi
uda ło się do trzeć do po nad 100
tys. osób.

– Bran ża tu ry stycz na no tu je z ro ku
na rok co raz lep sze wy ni ki. W 2017 ro -
ku za no to wa li śmy 10-proc. wzrost licz -
by tu ry stów. Z in for ma cji, któ re otrzy -
mu je my z GUS, wy ni ka, że w 2017 ro -
ku udzie lo no po nad 1,1 mln noc le gów,
no tu je my też więk sze za in te re so wa nie
na szym re gio nem tu ry sty za gra nicz ne -
go – pod kre śla w roz mo wie prze pro wa -
dzo nej pod czas  in au gu ra cji kam pa nii
„Pod kar pac kie. Wyż szy Po ziom In no -
wa cji”  Mar cin Fi jo łek, pre zes Pod kar -
pac kiej Re gio nal nej Or ga ni za cji Tu ry -
stycz nej.

Z da nych GUS wy ni ka, że w 2017
ro ku wo je wódz two pod kar pac kie od -
wie dzi ło do kład nie 1,226 mln tu ry -
stów, czy li 10,4 proc. wię cej niż rok

wcze śniej. Wśród osób za mel do wa nych
w tu ry stycz nych obiek tach noc le go -
wych go ście za gra nicz ni sta no wi li 13,3
proc. (wzrost o po nad 17
proc.) – przede wszyst kim z Ukra iny
(58 tys.), Nie miec (24,4 tys.), Sta nów
Zjed no czo nych (11,2 tys.) i Wiel kiej
Bry ta nii (7,3 tys.). Naj bar dziej atrak -
cyj na dla  tu ry stów jest po łu dnio wa
i po łu dnio wo -wschod nia część wo je -
wódz twa, obej mu ją ca Biesz cza dy i Be -
skid Ni ski, któ rą od wie dza 36,6 proc.
ogó łu tu ry stów. Głów nie ze wzglę du
na przy ro dę. 

– Pod kar pa cie to przede wszyst kim
prze strzeń nie ska żo nej, au ten tycz nej
przy ro dy i kul tu ry, któ ra wy kształ ci ła się
przez  la ta w na szym re gio nie dzię ki m.
in. po ło że niu trans gra nicz ne mu na skrzy -
żo wa niu wie lu kul tur. To po wo du je, że
jest to miej sce wy jąt ko we dla  każ de go
tu ry sty. Moż na do świad czyć przy ro dy,
któ ra na Pod kar pa ciu jest bar dzo istot -
nym ele men tem bu du ją cym po ten cjał
tu ry stycz ny na sze go re gio nu. Bli sko po ło -
wa ca łe go te re nu wo je wódz twa to te re ny
chro nio ne – mó wi agen cji New se ria Biz -
nes Mar cin Fi jo łek.

Oprócz przy ro dy, uni ka to wej pod -
kar pac kiej fau ny (m. in. żu bry) tu ry -
stów przy cią ga ją za byt ki przy po mi na ją -
ce o wie lo kul tu ro wo ści re gio nu, m. in.
wpi sa ne na li stę UNE SCO drew nia ne

go tyc kie ko ścio ły w Bli znem i Ha czo -
wie oraz  czte ry uni ka to we cer kwie
w Cho tyń cu, Ra dru żu, Smol ni ku i Tu -
rzań sku. To tak że au striac kie for ty
w Prze my ślu czy zam ki. Pod kar pa cie to
tak że cie ka we sma ki – moż na spró bo -
wać np. łem kow skich fu czek, hre cza -
ny ków czy pro zia ków i po pić je pod kar -
pac kim wi nem.

Do wzro stu po pu lar no ści re gio nu
przy czy nia się pro mo cja w me diach.
W ser wi sie YouTu be w ra mach kam pa nii
„Pod kar pac kie od kry wam. Na tu ral nie”
moż na obej rzeć dzie więć fil mów po dróż -
ni czych od kry wa ją cych pod kar pac kie
atrak cje tu ry stycz ne, dzi ką przy ro dę, za -
byt ki i tra sy ro we ro we.

– Ja ko Pod kar pac ka Re gio nal na Or -
ga ni za cja Tu ry stycz na je ste śmy na fi ni -
szu m. in. kam pa nii pro mo cyj nej, któ rą
re ali zo wa li śmy wspól nie z in flu en ce ra -
mi, kil ko ma twór ca mi ka na łów
na YouTu be. Chcie li śmy do trzeć
do oko ło 100 tys. od bior ców. Już dzi -
siaj wie my, że te wy ni ki ma my znacz nie
lep sze. Pro mu je my re gion z per spek ty -
wy na szych naj waż niej szych atu tów,
na któ re chce my zwra cać uwa gę: ar chi -
tek tu ry drew nia nej, obiek tów UNE -
SCO, pa ła ców, zam ków, wi niar stwa,
ak tyw nej tu ry sty ki  – wska zu je Mar cin
Fi jo łek.

Źró dło: neW se ria. Pl

Podkarpacie przyciąga coraz więcej turystów

R
ek

la
m

a

Marcin Fijołek



RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.pl8

Wo ka li sta za de biu to wał na sce nie
w wie ku dzie wię ciu lat wy stę pem
w Do mu Kul tu ry w Ja śle pod czas
kon kur su pa sto ra łek. Mi chał Szpak
nie zwy kle mi ło wspo mi na ten mo -
ment i z du mą pod kre śla, że uda ło
mu się wte dy zdo być na gro dę. Nie -
dłu go póź niej za czął śpie wać w lo -
kal nym chó rze. W wie ku 21 lat
wziął udział w pro gra mie „X Fac -
tor”, któ ry otwo rzył mu drzwi do sła -
wy i przy niósł du żą po pu lar ność. 

Mi chał Szpak uro dził się w ro dzi nie
o mu zycz nych tra dy cjach. Je go oj ciec śpie -
wał w chó rze, mat ka śpie wa ła i gra ła na gi -
ta rze, a sio stra – Mar le na jest śpie wacz ką
ope ro wą. To wła śnie ona na mó wi ła go
na udział w kon kur sie pa sto ra łek, pod czas
któ re go zdo był jed ną z głów nych na gród.

– Je śli mó wi my o ogól nym de biu cie,
nie  tyl ko te le wi zyj nym, to by ło bar dzo

daw no te mu, ale pa mię tam. To by ło, kie -
dy mia łem 9 lat i de biu to wa łem na sce nie
swo je go Do mu Kul tu ry w Ja śle. Wy stę po -
wa łem tam z pio sen ką re li gij ną. To są do -
bre cza sy, za cią gnę ła mnie tam mo ja star -
sza sio stra, któ ra obec nie dzia ła we Wło -
szech. To by ły mo je pierw sze kro ki – mó -
wi agen cji New se ria Mi chał Szpak.

Nie dłu go póź niej wo ka li sta za czął
śpie wać w lo kal nym chó rze. W gim na -
zjum, na trzy la ta prze rwał wy stę py wo -
kal ne z po wo du mu ta cji gło su, a do śpie -
wa nia po wró cił w li ceum. Zo stał wo ka li -
stą hard roc ko we go ze spo łu Whi plash,
w któ rym wy stę po wał wraz z przy ja cie -
lem, Ka mi lem Cza plą. Wio sną 2011
zgło sił się na prze słu cha nia do pierw szej
edy cji ta lent show TVN „X Fac tor” i do -
tarł do fi nał pro gra mu. Te raz jest jed nym
z naj bar dziej cha ry zma tycz nych wo ka li -
stów na pol skiej sce nie mu zycz nej. Ni -
cze go nie  ża łu je, od czu wa sa tys fak cję
z te go, co do tej po ry uda ło mu się do ko -
nać i za pew nia, że mu zycz nie jesz cze du -
żo przed nim.

– 7 wrze śnia no wa pły ta, The Vo ice
of Po land, no wa tra sa, kon cer ty i obo zy
dla mło dzie ży – mó wi Mi chał Szpak.

Źró dło: neW se ria. Pl

Zadebiutowałem w wieku 9 lat 
Michał Szpak
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Mu zyk nie ukry wa, że choć zna ko -
mi cie czu je się w fo te lu tre ne ra
„The Vo ice of Po land”, to jed no cze -
śnie od czu wa de li kat ną tre mę, jak
spraw dzi się w tej ro li. Uta len to wa -
ny mu zyk z pew no ścią prze ka że
swo im pod opiecz nym wie le waż -
nych wska zó wek, ale nie jed ne go
uczest ni ka bę dzie też mu siał ode -
słać z kwit kiem. Wo ka li sta zdra -
dza, że szu ka przede wszyst kich
osób, któ re ma ją cha rak te ry stycz -
ne bar wy gło su i do brze od naj du ją
w się w kli ma cie mu zy ki roc ko wej,
blu eso wej i R&B.

– Tre ma jest oczy wi sta. Raz, że to
jest ogrom na, nie kła ma na przy jem ność
i z wiel ką ra do ścią przy ją łem za pro sze nie
do te go pro gra mu, ale też tre ma z te go
wzglę du, że by nie za wieść swo jej dru ży -
ny. Je ste śmy do pie ro w po ło wie prze słu -
chań, więc mam po ło wę gru py, wspa nia -
łej – mó wi agen cji New se ria Piotr Cu -
gow ski, wo ka li sta.

Piotr Cu gow ski to praw dzi wy
rock man z krwi i ko ści. Hip no ty zu je

cha rak te ry stycz ną bar wą gło su i za -
chwy ca in ter pre ta cją tek stów. Jak sam
przy zna je, choć bliż sze je go ser cu są
moc niej sze brzmie nia, to w pro gra mie
bę dzie szu kał przede wszyst kim cie ka -
wych barw gło sów.

– Sta ram się wy bie rać lu dzi kom -
pe tent nych mu zycz nie i ta kich, któ rzy
na dzień do bry wy wo łu ją gę sią skór kę
i to jest po ło wa suk ce su, bo na wet jak
od wró cę ten fo tel, póź niej ta oso ba
mo że mnie nie wy brać, więc to jest ca -
łe jaj co te go pro gra mu. Mia łem to
szczę ście, że dwie al bo na wet trzy oso -
by, do któ rych się od wró ci łem, wy bra -
ły mnie i po dzi siej szym dniu je stem
bar dzo za do wo lo ny – mó wi Piotr Cu -
gow ski.

Wo ka li sta gru py Bra cia pod kre śla, że
przed tre ne ra mi du że wy zwa nie i nie ła -
twe za da nie. Na pod ję cie de cy zji, a tym
sa mym da nie ko muś szan sy jest nie wie le
cza su. W je go przy pad ku du ży wpływ
na wy bór ma rów nież gust mu zycz ny
uczest ni ków.

– Na pew no za wsze dzia ła na mnie,
gdy ktoś od no si się do kla sy ki mu zy ki
roc ko wej, blu eso wej, R&B i ro bi to
w spo sób pro fe sjo nal ny lub uj mu ją cy, bo
prze cież miej my te go świa do mość, że
nie przy cho dzą tam tyl ko lu dzie, któ rzy
pro fe sjo nal nie się tym zaj mu ją, to to jest
ca ły klucz, nie mam wte dy złu dzeń. Je śli
mam złu dze nia, to naj czę ściej się nie od -
wra cam, dwa ra zy przy da rzy ło mi się od -
wró cić w ostat niej chwi li – mó wi Piotr
Cu gow ski.

Piotr Cu gow ski pod kre śla, że choć
cza sem z per spek ty wy wi dzów wy bo ry
mo gą się wy da wać pro ste, to w rze czy wi -
sto ści tre ne rzy ma ją twar dy orzech
do zgry zie nia. W pro gra mie bo wiem wa -
żą się lo sy lu dzi i ich ży cio we mo ty wa cje.
Dla wie lu uczest ni ków jest to klu czo wy
etap w ży ciu, któ ry da je im wie le moż li -
wo ści. Trze ba więc po dej mo wać ta kie
de cy zje, któ re nie bę dą krzyw dzą ce.

– Ca ła spra wa po le ga na tym, że my
nie wi dzi my tych uczest ni ków, nie ma my
szan sy z ni mi po roz ma wiać wcze śniej, kie -

ru je my się wy łącz nie tym, co usły szy my.
Mam wra że nie, że na pew no kil ka osób,
któ re tra fi ły do mnie, to są lu dzie w ogó le
o cie ka wej hi sto rii i z du żym ser cem, za -
an ga żo wa niem, lu dzie, któ rzy ma ją coś
do po wie dze nia – mó wi Piotr Cu gow ski.

W 9. już edy cji „The Vo ice of Po -
land” naj lep sze go gło su w Pol sce bę dą
tak że szu kać Pa try cja Mar kow ska, Grze -
gorz Hy ży i Mi chał Szpak. O re la cjach
mię dzy tre ne ra mi krą ży wie le plo tek.
Zda niem Pio tra Cu gow skie go to je dy nie
wy my sły por ta li plot kar skich.

– Iskrzy, ale bar dzo po zy tyw nie,
i na pla nie, i po za pla nem jest szta -
ma – mó wi Piotr Cu gow ski.

Cu gow ski przy zna je, że dziś ci, któ -
rzy chcą za ist nieć na ryn ku mu zycz nym
po przez ta lent show, mu szą się li czyć
z tym, że ka me ra za re je stru je każ dy wy -
stęp, na wet ten nie  za bar dzo uda ny.
Trze ba więc mieć świa do mość, że na wet
jak bę dzie po raż ka, to te le wi zja póź niej
i tak to mo że wy emi to wać.

Źró dło: neW se ria. Pl

Mam tremę. Staram się wybierać ludzi wywołujących gęsią skórkę

nie ocze ki wa na zmia na miejsc, czy li
w po go ni za szczę ściem!

Współ cze sne, wiel ko miej skie osie -
dle. Ha rold wra ca po pra cy do do mu.
Za ję ta przy go to wa niem ro dzin ne go obia -
du Ho ney, pro wa dzi z nim ru ty no wą,
po po łu dnio wą roz mo wę. Dzień jak co
dzień. Żad ne z nich nie do strze ga na wet,
że coś tu się nie zga dza, bo… On tra fia
do ob ce go miesz ka nia, a Ona w fer wo rze
do mo wych obo wiąz ków, bie rze go
za swo je go mał żon ka. Nie ta żo na, nie
ten mąż! Gdy bo ha te ro wie orien tu ją się,
że za szła po mył ka, zda rze nia przy bie ra ją
nie ocze ki wa ny ob rót…

Za baw na, a za ra zem bar dzo ży cio wa
ko me dia oby cza jo wa o mi ło ści, związ -
kach, skry wa nych pra gnie niach i tłu mio -
nych fru stra cjach, w pę dzą cym świe -
cie XXI wie ku. To sztu ka o nas! W tej hi -
sto rii przed sta wio nej przez Joh na To bia -

sa, mo że my przej rzeć się ni czym w lu -
strze i jed no cze śnie szcze rze po śmiać
z sa mych sie bie, pod cho dząc do wie lu
spraw z przy mru że niem oka.

Uwi kła ni w sche ma ty, funk cjo nu jąc
we dług po wszech nie przy ję tych sza blo -
nów, cier piąc na cią gły nie do czas, po rzu -

ca my swo je ma rze nia. Efekt? Po grze ba na
spon ta nicz ność, za głu szo ne praw dzi we
„ja” oraz nie usta ją ca, choć umie jęt nie
wy pie ra na, tę sk no ta za wol no ścią i po ry -
wa mi ser ca. I choć kom pak to wy świat,
na każ dą do le gli wość cia ła lub du szy, za -
wsze znaj dzie sku tecz ną pi guł kę, to jed -

nak głę bo ko skry wa ne pra gnie nia po tra -
fią zu peł nie nie ocze ki wa nie dojść do gło -
su. Jed nak kie dy już zdo bę dzie my się
na od wa gę, że by za wal czyć o in ne ży cie,
za le wa nas fa la wąt pli wo ści. Czy to wy -
tę sk nio ne, wy ide ali zo wa ne ży cie, bę dzie
lep sze? Czy war to ry zy ko wać utra tą do -
tych cza so wej, wy pra co wa nej sta bi li za cji?
Czy aby na pew no tra wa u są sia da jest
bar dziej zie lo na?

ob sa da: Mi chał Rol nic ki, Da ria
Wi daw ska, Łu kasz No wic ki, Ma rze na
Ro gal ska

Fil har mo nia Pod kar pac ka, RZE -
SZÓW, 14.10.2018 r. godz. 16

Bi le TY: 85 zł, 95 zł, 110 zł 
ka sa Fil har mo nii Pod kar pac kiej,

Pod ziem na Tra sa Tu ry stycz na 
sprze daż on -li ne: ed ma art. pl, abi let.

pl, kup bi le cik. pl
za mó wie nia zbio ro we bi le tów u or -

ga ni za to ra: ka ro li na@ed ma art.pl, 
tel. 501 28 58 63

Czas trwa nia: 120min. z prze rwą

Wi dzo wie uczest ni czą cy w spek ta -
klu „Czy Ty to Ty?” na ra że ni są na dzia -
ła nie świa teł stro bo sko po wych, któ re bę -
dą wy ko rzy sty wa ne pod czas przed sta -
wie nia (świa tła te mo gą do pro wa dzić
do ata ku epi lep sji u cho rych osób).

JoHn ToBias

CZY TY TO TY?
(Is the real you really you?)

rze szów, Fil har mo nia Pod kar pac ka, 14.10.2018r., godz. 16 
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Iwo na Gu zow ska szy ku je wy sta wę
wła sne go ma lar stwa. Otwar cie
na wio snę 2019 ro ku. Po 27 la tach
pię ściar ka wra ca do daw nej pa sji.
Już w dzie ciń stwie fa scy no wa ło ją
ma lar stwo i ry su nek. W szko le
pod sta wo wej zdo by ła na wet wy róż -
nie nie na mię dzy na ro do wym kon -
kur sie. Gwiaz da ma za so bą pierw -
szy wer ni saż, pod czas któ re go jej
pra ce cie szy ły się du żym za in te re -
so wa niem – śred nia kwo ta za je -
den ob raz wy nio sła kil ka ty się cy
zło tych. Wio sną Iwo na Gu zow ska
pla nu je otwar cie ko lej nej wy sta wy. 

Iwo na Gu zow ska to pierw sza pol ska
za wo do wa pię ściar ka. Ma na kon cie kil -
ku krot ne zwy cię stwo w mi strzo stwach
świa ta i mi strzo stwach Eu ro py w bok sie
i kick -bo xin gu, sied mio krot nie zdo by ła
po nad to mi strzo stwo Pol ski. Spor t smen -
ka nie ukry wa, że w za kre sie bok su za wo -
do we go prze tar ła szla ki in nym ko bie tom,
jest bo wiem prze ko na na, że nie ona jed -
na ma w so bie du cha wo jow ni ka.

– By łam pierw szą ko bie tą, któ ra zde -
cy do wa ła się pójść tą ścież ką, wy kar czo -
wać ją tro chę i prze trzeć ten szlak dla po -
zo sta łych dziew czyn. Oka za ło się, że to
jest pięk ny sport, nie tyl ko mę ski, choć
miał ta ką ety kie tę – mó wi Iwo na Gu -

zow ska agen cji in for ma cyj nej New se ria
Li fe sty le.

Mi strzy ni świa ta jest tak że au tor ką
książ ki – w 2017 ro ku uka za ła się jej au -
to bio gra fia za ty tu ło wa na „Naj waż niej sza
de cy zja”. Obec nie pra cu je nad dwie ma
ko lej ny mi pu bli ka cja mi, zaj mu je się tak -
że pro wa dze niem szko leń mo ty wa cyj -
nych dla  ko biet i lu dzi biz ne su. W no -
wym ro ku za mie rza na to miast za sko czyć
swo ich fa nów zu peł nie no wą for mą dzia -
łal no ści.

– To, co jest chy ba naj bar dziej za ska -
ku ją ce dla wie lu lu dzi, o czym mnó stwo
osób się do pie ro do wie to to, że na wio -
snę szy ku ję wy sta wę swo je go ma lar -
stwa – mó wi Iwo na Gu zow ska.

Spor t smen ka twier dzi, że na lu dzi
nie  po win no się pa trzeć ste reo ty po wo
i szu flad ko wać ich we dług wy ko ny wa ne -
go za wo du. Sa ma ni gdy nie  bra ła lek cji
ma lar stwa, ry so wa nie by ło jed nak jej pa -
sją już w dzie ciń stwie. Już wte dy osią ga -
ła też pierw sze suk ce sy w tej dzie dzi nie.

Uczy ła się w 8. kla sie szko ły pod sta wo -
wej, gdy jej ta ta wy słał jed ną z jej prac
na kon kurs ogło szo ny przez pro gram „5-
10-15”. Ry su nek przy szłej pię ściar ki zo -
stał wy bra ny do ko lej ne go eta pu roz gry -
wa ją ce go się we Wło szech i tam zdo był
wy róż nie nie.

– Póź niej ma jąc lat 16, mia łam swo -
ją pierw szą wy sta wę i na 27 lat za mie ni -
łam pędz le na rę ka wi ce bok ser skie.
Po 27 la tach za to czy łam ko ło i rę ka wi ce
od wie si łam na ko łek, a wzię łam w rę ce
zno wu pędz le – mó wi Iwo na Gu zow ska.

Pię ściar ka nie mia ła żad ne go pro ble -
mu z po wro tem do daw nej pa sji. Jest
prze ko na na, że je śli to, co się ro bi, wy -
pły wa z ser ca, nie moż na na po tkać trud -
no ści. Za zna cza też, że mi mo wie lu lat
na rin gu i dzie sią tek sto czo nych walk, jej
dło nie wciąż są de li kat ne i spraw ne, choć
sil ne. Gwiaz da ma już za so bą pierw szy
wer ni saż swo ich prac  – od był się on
w sierp niu pod czas Art Cup w Za krzo -
wie. Jest to im pre za jeź dziec ka, ob ra zy
Iwo ny Gu zow skiej na wią zy wa ły więc
do tej te ma ty ki.

– Sprze da ły się, co wpra wi ło mnie
w ogrom ne za sko cze nie. Lu dziom tak się
spodo ba ły mo je pra ce, że o kil ka ob ra -
zów by ła wy jąt ko wo za cię ta wal ka. To
by ło przy jem ne oczy wi ście, bo nie ma lo -

wa łam te go, że by je sprze dać, tyl ko dla -
te go, że mia łam na to ocho tę po pro stu
i to jest su per – mó wi pię ściar ka.

Iwo na Gu zow ska nie  zdra dza do -
kład nych kwot, ja kie otrzy ma ła za swo je
dzie ła, choć nie  ukry wa, że śred nio
za jed ną pra cę pła co no kil ka ty się cy zło -
tych. Przy pusz cza też, że ko lej ne two rzo -
ne przez nią ob ra zy rów nież bę dą na wią -
zy wa ły do ko ni, mi łość do tych zwie rząt
by ła bo wiem pierw szą pa sją w jej ży ciu.
Przy szła gwiaz da spor tu mia ła pięć lat,
gdy ro dzi ce za bra li ją na mię dzy na ro do -
we za wo dy w sko kach, któ re od by wa ły
się w So po cie. Pię ściar ka twier dzi, że za -
ko cha ła się wów czas w jeź dzie kon nej
bez pa mię ci.

– Jak ja zo ba czy łam te ma je sta tycz ne
ko nie, któ re z ta ką si łą, ale rów nież
ogrom ną lek ko ścią prze ska ki wa ły
przez  prze szko dy po ko nu jąc par kur
w har mo nii z jeźdź cem, prze pa dłam to -
tal nie, więc ko nie ze swo ją wraż li wo ścią
i si łą jed no cze śnie, są we dług mnie naj -
pięk niej szy mi zwie rzę ta mi na świe -
cie – mó wi Iwo na Gu zow ska.

Pię ściar ka twier dzi, że nie  za mie rza
od tąd utrzy my wać się z ma lar stwa. Za wo -
do wo zaj mu je się zu peł nie in ną dzie dzi ną,
ma lo wa nie sta no wi na to miast jej pa sję.

Źró dło: neW se ria. Pl
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Za na mi peł ne emo cji świę to drwa -
li w Ko szę ci nie, gdzie od by ły się Mi -
strzo stwa Pol ski w dwóch od mia -
nach spor tów zwią za nych z cię -
ciem i rą ba niem drew na. Pierw sze -
go dnia ry wa li za cji po zna li śmy Mi -
strza Pol ski Stra ża ków Ochot ni ków
Stihl TIM BER SPORTS®. W paź -
dzier ni ku weź mie on udział w in dy -
wi du al nych i dru ży no wych Mi strzo -
stwach Świa ta w Li ver po olu, gdzie
bę dzie bro nić zdo by te go w ubie -
głym ro ku sre bra w kla sy fi ka cji
dru ży no wej. Dru gie go dnia za wo -
dów wy ło nio ny zo stał Mistrz Pol ski
Drwa li w tra dy cyj nych kon ku ren -
cjach zwią za nych z pra cą w le sie.

La ta ją ce wió ry, war kot sil ni ków,
trzask upa da ją cych kłód drew na – ta ka
opra wa to wa rzy szy ła naj waż niej szym za -
wo dom w cię ciu i rą ba niu drew na w se -
zo nie, któ re 11 i 12 sierp nia roz gry wa no
w ślą skim Ko szę ci nie. Po za cię tej wal ce
w róż no rod nych kon ku ren cjach, spraw -
dza ją cych tech nicz ne umie jęt no ści za -
wod ni ków, ich dys po zy cję fi zycz ną oraz
od por ność na stres, po zna li śmy zwy cięz -
ców. Mi strzem Pol ski Stihl TIM BER -
SPORTS® już po raz dzie sią ty w ka rie rze
zo stał Ar ka diusz Droz dek z Zie lo nej Gó -
ry. Na to miast ty tuł Mi strza Pol ski Drwa li
przy padł w udzia le To ma szo wi Bil skie mu
z Ko mań czy w woj. pod kar pac kim.

Oby dwie im pre zy o ran dze mi -
strzow skiej, choć rów nie pa sjo nu ją ce

i wi do wi sko we, róż nią się jed nak cha rak -
te rem. W za wo dach w od mia nie spor to -
wej Stihl TIM BER SPORTS® li czy się
przede wszyst kim si ła fi zycz na i szyb -
kość – pod czas, gdy ry wa li za cja pro fe sjo -
nal nych drwa li w od mia nie tra dy cyj nej
to bar dziej po pis pre cy zji i tech ni ki.
Znaj du je to od bi cie w kon ku ren cjach,
w ja kich star tu ją uczest ni cy obu za wo -
dów. W ra mach Stihl TIM BER -
SPORTS® za wod ni cy z her ku le so wą si -
łą prze rą bu ją kło dy drew na ostry mi jak
brzy twa sie kie ra mi, od ci na ją krę gi drew -
na dwu me tro wy mi pi ła mi ręcz ny mi
i opa no wu ją po tęż ne pi ły łań cu cho we
o mo cy do cho dzą cej do na wet 80KM.
Tym cza sem za wo do wi drwa le pre cy zyj -
nie oba la ją drze wa na wy zna czo ne miej -
sce, wy mie nia ją na czas pro wad ni ce
w pi łach łań cu cho wych i okrze su ją kło dy
z pa li imi tu ją cych ga łę zie.

Jed no cze śnie ist nie je sze reg wspól -
nych mia now ni ków łą czą cych te dwie
od mia ny za wo dów drwa li: wie lo let nia
i bo ga ta tra dy cja, nie słab ną ca chęć usta -
na wia nia ko lej nych re kor dów, a tak że
wspól ne bu do wa nie po zy cji pol skich za -
wod ni ków w ran kin gu świa to wym,
do któ re go prze bo jem wdar li się dzię ki
fan ta stycz nej for mie ze spo łu Stihl TIM -
BER SPORTS® na ze szło rocz nych mi -
strzo stwach świa ta w Lil le ham -
mer. – Wy so ki po ziom ja ki za pre zen to -
wa li śmy pod czas za wo dów w Ko szę ci nie

po zwa la wie rzyć, że tak w kon kur sach in -
dy wi du al nych, jak i dru ży no wych, nie
ma dla nas ce lów nie osią gal nych – prze -
ko nu je Ar ka diusz Droz dek, na co dzień
zie lo no gór ski stra żak, ka pi tan na sze go
srebr ne go te amu z Nor we gii. – Sport,
do nie daw na jesz cze uwa ża ny nad Wi słą
za nie co nie ty po wy, z ro ku na rok zdo by -
wa co raz więk szą po pu lar ność. Pu blicz -
ność do ce nia nie tyl ko na sze umie jęt no -
ści, ale tak że wspa nia łą at mos fe rę to wa -
rzy szą cą każ de mu z or ga ni zo wa nych wy -
da rzeń – do da je To masz Bil ski, za wo do -
wy drwal i świe żo upie czo ny Mistrz Pol -
ski drwa li z Ko szę ci na.

Wszyst kich en tu zja stów za wo dów
w ścię ciu i rą ba niu drew na uspo ka ja -
my – wiel kie emo cje wciąż przed na mi.
Mi strzo stwa Pol ski nie koń czą bo wiem
te go rocz ne go se zo nu. Już 6 i 7 paź dzier -
ni ka w ka to wic kim Spodku w ra mach
tar gów Fit Li fe Expo 2018 bę dzie moż na
po dzi wiać ko lej ne za wo dy z se rii Stihl
TIM BER SPORTS®, w któ rych wy stą -
pią naj lep si eu ro pej scy za wod ni cy. Wiel -
ką atrak cją bę dą rów nież za wo dy ko biet,
któ re zo sta ną zor ga ni zo wa ne po raz
pierw szy w na szym kra ju. Na to miast 19
i 20 paź dzier ni ka w Li ver po olu od bę dą
się Mi strzo stwa Świa ta, na któ rych bia ło -
-czer wo na dru ży na Stihl TIM BER -
SPORTS® bę dzie bro nić hi sto rycz ne go
ty tu łu Wi ce mi strzów świa ta.

Źró dło: neW se ria. Pl
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Tomasz  Bilski  z Komańczy Mistrzem  Polski Drwali
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Brak kie row ców w po łą cze niu z nie -
ko rzyst ny mi re gu la cja mi unij ny mi
mo że za chwiać moc ną po zy cją pol -
skich firm trans por to wych w Eu ro -
pie. Sza cu je się, że na ryn ku jest
obec nie ok. 30 tys. wa ka tów. Przed -
się bior stwa za chę ca ją wy so ki mi
pen sja mi – po nad 6 tys. zł za ra bia
wię cej niż 30 proc. kie row ców.
Ozna cza to, że kie row cy wciąż otrzy -
mu ją wy na gro dze nie po nad prze -
cięt ne w po rów na niu do in nych za -
wo dów na pol skim ryn ku, mi mo że
wzrost pen sji w 2018 ro ku nie  jest
tak wy so ki jak w ro ku ubie głym.

Z da nych fir my do rad czej PwC wy -
ni ka, że na pol skim ryn ku pra cu je obec -
nie ok. 650 tys. kie row ców za wo do wych.
Jak po ka zu je ra port Trans Jobs. eu, po -
nad 98 proc. z nich to męż czyź ni, za trud -
nie ni naj czę ściej w opar ciu o umo wę
o pra cę. Po nad 70 proc. kie row ców ma
mniej niż 40 lat, do naj więk szej gru py na -
le żą męż czyź ni z gru py wie ko wej 31–40
lat. Tyl ko nie speł na 8 proc. prze kro czy -
ło 51. rok ży cia. Bli sko 80 proc. twier dzi,
że lu bi swo ją pra cę, mi mo to, jak wy ni ka
z da nych PwC, co ro ku z za wo du od cho -
dzi 25 tys. osób. Przy czy nia się do znacz -
nych nie do bo rów ka dro wych w bran ży
trans por to wej.

– My ślę, że re al ną licz bą, któ ra mo -
gła by za spo ko ić ist nie ją ce po trze by
przed się bior ców, jest 30 tys., mo że tro -
chę mniej, bo ry nek zo stał za bez pie czo ny

przez  kie row ców ze Wscho du, któ rzy
uzu peł nia ją te bra ki na bie żą co  – mó wi
agen cji in for ma cyj nej New se ria Biz nes
Mar cin Wo lak, pre zes Trans Jobs. eu.

Brak kie row ców za wo do wych sta no -
wi re al ne za gro że nie dla roz wo ju pol skich
firm trans por to wych. Już dziś wa ka ty
na tych sta no wi skach spra wia ją, że po sia -
da ne przez przed się bior stwa sa mo cho dy
nie  są eks plo ato wa ne, a tym sa mym
nie za ra bia ją na sie bie. Pro blem po więk -
sza ją do dat ko wo unij ne re gu la cje do ty -
czą ce de le go wa nia pra cow ni ków. Cho dzi
o tzw. pa kiet mo bil no ści, na rzu ca ją cy
pra co daw cy ko niecz ność pła ce nia kie -
row cy co naj mniej pen sji mi ni mal nej kra -
ju, w któ rym obec nie prze by wa, w przy -
pad ku je śli spę dza w nim wię cej niż trzy
dni w mie sią cu. Ko mi sja Eu ro pej ska
zmie ni ła po nad to za sa dy pła ce nia skła -
dek na ubez pie cze nia spo łecz ne.

– To wszyst ko po wo du je, że czyn nik
ludz ki jest bar dzo de li kat ną spra wą i to
się prze kła da na ro ta cję. Do ro ta cji naj -
bar dziej mo ty wu je kie row ców za wo do -
wych fakt, że ła twiej jest im dzi siaj zna -
leźć no wą pra cą i tę pra cę zmie nić w za -
sa dzie z dnia na dzień  – mó wi Mar cin
Wo lak.

Z ra por tu Trans Jobs. eu wy ni ka, że
po nad po ło wa pol skich kie row ców pra -

cu je w jed nej fir mie tyl ko rok, 25 proc.
na to miast naj wy żej 2 la ta. Eks per ci
nie ma ją wąt pli wo ści, że w przy pad ku
bran ży trans por to wej moż na mó wić
o ryn ku pra cow ni ka. Pod sta wo wą za -
chę tą do po dej mo wa nia pra cy w cha -
rak te rze kie row cy jest pen sja, wy no -
szą ca na wet 7 tys. zł. Ba da nia po ka zu -
ją, że po wy żej kwo ty 6 tys. zł net to za -
ra bia po nad 35 proc. kie row ców,
przede wszyst kim pra cu ją cych w ru -
chu mię dzy na ro do wym. Pro ble mem
jest jed nak brak pod wy żek – 42 proc.
kie row ców de kla ru je, że u obec ne go
pra co daw cy je go pen sja nie  wzro sła,
oraz  pro ble my z punk tu al nym wy pła -
ca niem wy na gro dze nia. Tyl ko nie co
po nad 77 proc. pra cow ni ków otrzy mu -
je pen sję zgod nie z wy zna czo nym ter -
mi nem. 

– Wie le czyn ni ków wpły wa na to,
czy kie row ca jest za do wo lo ny ze swo jej
pra cy. To jest at mos fe ra w pra cy, ja kość
ta bo ru, sys tem pra cy czy re la cje z prze -
ło żo ny mi. Je że li te go ty pu rze czy są po -
zy tyw ne, to war to się dwa ra zy za sta no -
wić, czy dla kil ku set zło tych obie ca nych
przez  in ne go pra co daw cę war to zmie -
niać pra cę, czy mo że po cze kać na lep szy
czas u da ne go pra co daw cy – mó wi Mar -
cin Wo lak.

Pra wie po ło wa an kie to wa nych
przez  Trans Jobs. eu stwier dzi ła, że
w swo jej pra cy naj bar dziej lu bi moż li -
wość po zna wa nia no wych miejsc. Bli -
sko 40 proc. do ce nia wy so kie za rob ki,
a po nad 29 proc. – szan se na spo ty ka nie
no wych lu dzi. My śląc o zmia nie miej -
sca za trud nie nia, kie row cy kon cen tru ją
się przede wszyst kim na opi niach, któ -
re znaj du ją w in ter ne cie lub uzy sku ją
w bez po śred nich roz mo wach z ko le ga -
mi z bran ży.

Wśród przy czyn nie chę ci do wy ko -
ny wa nej pra cy po nad po ło wa re spon den -
tów wy mie ni ła dłu gie roz łą ki z ro dzi ną
i przy ja ciół mi, nie bez pie czeń stwa na dro -
dze i stres. Eks per ci nie ma ją wąt pli wo -
ści, że pra ca kie row cy jest do brym roz -
wią za niem dla  lu dzi mło dych, któ rzy
jesz cze nie za ło ży li ro dzi ny i mo gą prze -
by wać z da la od do mu przez dłu gi czas.

– Na pew no w tej chwi li za rob ki kie -
row cy za wo do we go dla mło dych lu dzi są
na ty le atrak cyj ne, że sta no wią re al ną al -
ter na ty wę dla emi gra cji za rob ko wej. Le -
piej zo stać kie row cą w pol skiej fir mie
i czę sto być w tra sie niż emi gro wać
w nie zna ne, gdzie moż na uzy skać mniej -
sze lub nie wie le więk sze wy na gro dze -
nie – mó wi Mar cin Wo lak.

Źró dło: neW se ria. Pl
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Kto płaci mandat 
za brak pasów

bezpieczeństwa? 

Czy je śli pa sa żer nie za pnie pa sów
bez pie czeń stwa, to man dat pła ci
on, czy wio zą cy go kie row ca? Kto
i w ja kich sy tu acjach mo że le gal -
nie jeź dzić bez pa sów? Co zro bić,
je śli w sa mo cho dzie nie da się 

Za nie za pię cie pa sów przez pa sa że ra
po li cjant mo że wy sta wić dwa man da -
ty – pierw szy dla kie row cy za „kie ro wa -
nie po jaz dem prze wo żą cym pa sa że rów
nie ko rzy sta ją cych z pa sów bez pie czeń -
stwa” (100 zł i 4 pkt kar ne) i dru gi dla
pa sa że ra (też 100 zł, ty le że bez punk -
tów). Je śli kie row ca sam nie miał za pię -
tych pa sów, to do cho dzi do te go ko lej -
ne 100 zł („nie ko rzy sta nie z pa sów bez -
pie czeń stwa pod czas jaz dy”, w przy pad -
ku kie ru ją ce go tak że 2 pkt kar ne).

Tłu ma cze nie, że pa sa żer od mó wił
za pię cia pa sów, nie chro ni przed ka -
rą – w ta kiej sy tu acji kie row ca po wi nien
od mó wić jaz dy lub wy pro sić nie sfor ne go
pa sa że ra. W no wych au tach tłu ma cze nie
kie row cy, że nie wie dział o tym, iż pa sa -
żer się od piął, jest nie wia ry god ne – in for -
mu ją o tym kon tro l ka i sy gnał aku stycz -
ny.

Pol skie prze pi sy dro go we sta wia ją
spra wę ja sno. Art. 39 Ko dek su dro go we -
go mó wi: kie ru ją cy po jaz dem sa mo cho -
do wym oraz oso ba prze wo żo na ta kim
po jaz dem wy po sa żo nym w pa sy bez pie -
czeń stwa są obo wią za ni ko rzy stać z tych
pa sów pod czas jaz dy. Uwa ga! Uży te
w prze pi sie okre śle nie „po jazd sa mo cho -
do wy” ozna cza, że obo wią zek za pi na nia

pa sów do ty czy rów nież prze jaz du m. in.
au to bu sa mi, któ re ma ją fo te le z pa sa -
mi – a ta kich jest co raz wię cej. Ak tu al ny
Ko deks dro go wy na kła da na kie row cę
tak wy po sa żo ne go au to bu su obo wią zek
po in for mo wa nia pa sa że rów o tym, że po -
win ni za piąć pa sy.

Od ge ne ral ne go na ka zu ko rzy sta nia
z pa sów bez pie czeń stwa prze wi dzia no
w prze pi sach kil ka wy jąt ków – za pi nać
się nie mu szą m. in.: oso by ma ją ce za -
świad cze nie le kar skie o prze ciw wska za -
niach do za pi na nia pa sów (uwa ga,
od dwóch lat obo wią zu je no wy wzór te -
go do ku men tu, star sze, na wet bez ter mi -
no we za świad cze nia nie są uzna wa ne),
ko bie ty w wi docz nej cią ży (cho ciaż dla
wła sne go bez pie czeń stwa pa sy i tak za pi -
nać po win ny), kie row cy tak só wek (ale
tyl ko pod czas prze wo że nia pa sa że rów),
in struk to rzy na uki jaz dy i eg za mi na to rzy
(ale tyl ko wte dy, gdy za kie row ni cą sie -
dzi kur sant), funk cjo na riu sze róż nych
służb pod czas prze wo że nia oso by za trzy -
ma nej i ewen tu al nie in nych czyn no ści.

Je że li po jazd nie jest wy po sa żo ny
w pa sy bez pie czeń stwa, bo jest to mo del,
któ ry ze wzglę du na wiek mieć ich nie
mu si, a w chwi li je go pierw szej re je stra -
cji nie by ły one wy ma ga ne, to ka ry
za brak pa sów nie za pła ci my. Ale uwa ga!
W ta kim po jeź dzie zgod nie z prze pi sa mi
nie wol no prze wo zić dzie ci, któ re po win -
ny ko rzy stać z fo te li ków.

Źró dło: aU To ŚWiaT. Pl
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Dro ny co raz czę ściej są wy ko rzy sty -
wa ne w nie wła ści wy spo sób lub
nie zgod nie z pra wem. Się ga ją
po nie  prze myt ni cy i ter ro ry ści,
a nie roz waż ni pi lo ci stwa rza ją za -
gro że nie dla  ru chu lot ni cze go, wy -
pusz cza jąc je zbyt bli sko lot nisk.
W od po wie dzi na te za gro że nia po -
ja wi ły się sys te my an ty dro no we,
któ re ma ją bez piecz nie spro wa -
dzać po jaz dy na zie mię lub neu tra -
li zo wać je w po wie trzu. Pol ska fir -
ma roz wi ja wła sny sys tem an ty dro -
no wy Ja strząb, któ ry kon ku ru je
z roz wią za nia mi z ca łe go świa ta.

– Opra co wa li śmy sys tem, któ ry wy -
kry wa dro na na te re nie chro nio nym, śle -
dzi i neu tra li zu je go. Na sys tem skła da się
ra dar ob ro to wy, któ ry wy ko nu je je den
ob rót na se kun dę i ma za sięg oko ło 5 km.
De dy ko wa ny jest spe cjal nie pod ma łe
obiek ty la ta ją ce, z bar dzo du żą pre cy zją
roz róż nia dro na od pta ka, po ka zu jąc go
na spe cjal nym zo bra zo wa niu na ma pie.
Dys po zy tor mo że wów czas użyć neu tra -
li za to ra z za się giem do 1,5 km, któ ry blo -
ku jąc sys te my po zy cjo no wa nia GNSS
i łącz ność z ope ra to rem, zmu sza ta kie go
dro na do lą do wa nia – mó wi w roz mo wie
z agen cją in for ma cyj ną New se ria In no -
wa cje Zyg munt Ra fał Trza skow ski, za ło -
ży ciel Hertz Sys tems.

Sys te my an ty dro no we dzia ła ją wie -
lo fa zo wo. Ich głów nym za da niem jest
zlo ka li zo wa nie i pre cy zyj ne na mie rze nie
po ło że nia dro nów na ob sza rze ob ję tym
mo ni to rin giem. Na stęp nie po jaz dy nie -
upraw nio ne do lo tu w stre fie chro nio nej
są śle dzo ne i neu tra li zo wa ne w ta ki spo -
sób, aby nie  za gra ża ły bez pie czeń stwu
osób po stron nych. Ar se nał firm an ty dro -
no wych nie ogra ni cza się tyl ko do sys te -
mów za kłó ca nia sy gna łów GNSS. Dzię ki
tej me to dzie moż na zmu sić dro na do za -
wi śnię cia w po wie trzu lub au to ma tycz -
ne go wy lą do wa nia w miej scu star tu,
zmniej sza jąc w ten spo sób za gro że nie

z je go stro ny. Ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa nie kie dy ope ra to rzy mu szą jak naj -
szyb ciej spro wa dzić po jazd na zie mię.

W ta kich sy tu acjach moż na np. za -
sto so wać me to dę spo ofin gu, czy li prze ję -
cia peł nej kon tro li nad dro nem. Bar dziej
in wa zyj ne me to dy za kła da ją wy ko rzy sta -
nie dzia łek lub ka ra bi nów la se ro wych
do uszko dze nia klu czo wych ele men tów
dro na lub wy strze le nie sie ci, któ ra za blo -
ku je wir ni ki i na tych miast uniesz ko dli wi
po jazd. Wy ko rzy stu je się tak że kla sycz ną
broń do ze strze le nia dro na. Wy bór od po -
wied niej me to dy za le ży od za sta nych
oko licz no ści.

– W ra mach sys te mu ma my rów nież
dro na, któ ry mo że re ali zo wać czyn no ści
prze chwy ty wa nia, rów nież ła pa nia dro -
nów w siat kę i spro wa dza nia w bez piecz -
ne miej sce. To roz wią za nie moż na ide al -
nie sto so wać do ochro ny im prez ma so -
wych, gdzie trze ba ta kie go dro na za gro -
żo ne go prze nieść w miej sce bez piecz ne,
gdzie na wet je że li bę dzie miał ja kiś ła du -
nek wy bu cho wy, bę dzie moż na bez -
piecz nie go zneu tra li zo wać –  tłu ma czy
Zyg munt Ra fał Trza skow ski.

W roz wój sys te mów an ty dro no wych
in we stu ją naj więk sze świa to we go spo -
dar ki. W ra mach „Usta wy o upo waż nie -
niu wy dat ków na obro nę na ro do wą” Sta -
ny Zjed no czo ne prze zna czy ły środ ki
na opra co wa nie sys te mu an ty dro no we -
go, któ ry po wsta nie we współ pra cy
z eks per ta mi z Izra ela i ma po pra wić bez -
pie czeń stwo obu kra jów. Nad wła snym
za bez pie cze niem an ty dro no wym pra cu je
rów nież chiń ski rząd, któ ry pla nu je stwo -
rzyć za rów no sys tem za kłó ca nia sy gna łu,
jak i broń la se ro wą do ze strze li wa nia bez -
za ło go wych po jaz dów la ta ją cych.

– Sys tem an ty dro no wy z po wo dze -
niem moż na pro jek to wać na obiek ty cy -
wil ne, rzą do we, in fra struk tu rę kry tycz ną
i lot ni ska, czy li tam, gdzie ma my du że za -
gro że nie. Oczy wi ście sys tem jest już uży -

wa ny na im pre zach ma so wych do ochro -
ny lu dzi, gdzie tak że jest du że za gro że nie.
Je że li cho dzi o neu tra li za to ry, zgod nie
z pra wem tyl ko spe cja li stycz ne służ by
mo gą ich uży wać i po wo li za czy na my za -
opa try wać je do ochro ny m. in. obiek tów
taj nych  – prze ko nu je za ło ży ciel Hertz
Sys tems.

Pol skie służ by rów nież in te re su ją się
ta ki mi sys te ma mi. Po li cja w po ło wie ro ku
roz pi sa ła prze targ na „do sta wę sys te mu
an ty dro no we go do neu tra li za cji ma łych
bez za ło go wych stat ków po wietrz nych”,
z ko lei In spek to rat Uzbro je nia MON
ogło sił, że chce po zy skać „sys tem zdol ny
do wy kry wa nia i zwal cza nia z po wie trza
bez za ło go wych sys te mów po wietrz nych
(BSP) prze ciw ni ka, w tym przy wy ko rzy -
sta niu wła snych bez za ło gow ców”.

– Dro ny są co raz bar dziej do stęp ne,
są co raz tań sze, ry nek się zwie lo krot nia
z ro ku na rok. Są one wy ko rzy sty wa ne
już nie  tyl ko w ce lach, do któ rych są
głów nie prze zna czo ne, lecz tak że
przez śro do wi ska prze stęp cze czy ter ro -
ry stycz ne. Po wsta ło w związ ku z tym no -
we za gro że nie, prak tycz nie obiek ty
od stro ny po wietrz nej są otwar te. Już wi -
dzi my od dłuż sze go cza su, że ter ro ry ści
np. w Afga ni sta nie wy ko rzy stu ją ta kie
ogól no do stęp ne ma łe dro ny, pod cze pia -
jąc od po wied nie ła dun ki wy bu cho -
we – twier dzi eks pert.

Ana li ty cy Grand View Re se arch
osza co wa li, że do 2024 ro ku war tość ryn -
ku sys te mów an ty dro no wych wzro śnie
do 1,85 mld dol. przy śred nio rocz nym
wzro ście na po zio mie 24,1 proc.

Źró dło: neW se ria. Pl
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Wart po nad 35 tys. zł mo to cykl Har -
ley -Da vid son Stre et® 750 jest na -
gro dą w kon kur sie, któ ry od bę dzie
się w trak cie Tar gów TSLA EXPO
Rze szów 2018 – w dniach 28-29
wrze śnia w cen trum G2A Are na
w Ja sion ce. W za ba wie mo że wziąć
udział każ dy, kto od wie dzi tar -
gi – naj więk sze wy da rze nie po świę -
co ne mo to ry za cji i trans por to wi
w wo je wódz twie pod kar pac -
kim. – War to się wy brać, by zo ba -
czyć mo to ry za cyj ne no win ki i za -
grać w kon kur sie. Je śli dą ży się
do cze goś, to się to w koń cu
ma – jest prze ko na ny Mi ro sław
Lach ta ra, chło pak, któ ry wy grał har -
leya przed ro kiem, pod czas pierw -
szej edy cji TSLA EXPO.   

– Ko le dzy ca ły czas py ta ją, jak to zro -
bi łem. Chcą wy grać har leya w tym ro ku.
Na ma wiam, że by spró bo wa li, bo to na -
praw dę jest moż li we – śmie je się Mi rek.
Ma 25 lat. Je go przy pa dek to do wód, że
ma rze nia się speł nia ją. We wrze -
śniu 2017 ro ku ra zem z dziew czy ną wy -
brał się na tar gi TSLA EXPO do Cen -
trum Wy sta wien ni czo -Kon gre so we go
G2A Are na w Ja sion ce. Wła śnie tam,
w ho lu, stał mo to cykl -na gro da oraz szkla -
na urna, peł na zło tów ko we go bi lo nu. Za -
sa dy kon kur su by ły pro ste. Har leya wy -
gry wa ten, kto zgad nie, ja ka kwo ta zo sta -
ła wrzu co na do urny.

– Nie od ra zu za gra li śmy w kon kur -
sie – wspo mi na Mi rek. – Naj pierw zwie -
dza li śmy tar gi, obej rze li śmy wy sta wio ne
sa mo cho dy i mo to cy kle, wy pró bo wa li -
śmy sy mu la tor da cho wa nia i do pie ro
na ko niec do tar li śmy do urny. Każ dy
mógł wrzu cić tyl ko je den ku pon. Ja
wrzu ci łem i Go sia też. Ona po da ła kwo -
tę ok. 1500 zł. Ja wpi sa łem 1412,87 zł.  

W urnie by ło 1414,07. Mi rek po my -
lił się tyl ko o 1,20 zł. I wy grał har leya, bo
zgod nie z re gu la mi nem na gro da przy pa -
da ła te mu, kto był naj bliż szy wła ści wej
od po wie dzi.

W tym ro ku te sa me za sa dy
Kon kurs oka zał się tak wiel ką atrak -

cją, że w tym ro ku or ga ni za to rzy TSLA
EXPO Rze szów 2018 znów po sta no wi li
dać zwie dza ją cym i go ściom oka zję
do zdo by cia har leya. Za sa dy te sa me, co
przed ro kiem – trze ba wska zać wy so kość
kwo ty pie nięż nej, z do kład no ścią do jed -
ne go gro sza, znaj du ją cej się w prze szklo -
nej urnie wy sta wio nej na te re nie obiek tu
w G2A Are na. Wy gra ten, kto bę dzie
naj bli żej tej kwo ty. Pie nią dze zde po nu ją
spon so rzy na gro dy: GOC Har ley -Da vid -
son Rze szów, Sa gier Sp. z o.o., wy daw ca

ma ga zy nu VIP Biz nes&Styl oraz MTR
Mię dzy na ro do we Tar gi Rze szow skie. 

Na gro dą jest mo to cykl Har ley -Da -
vid son Stre et® 750 o war to -
ści 35 210 zł. – Ta ki sam jak przed ro -
kiem. Rów nież w ko lo rze czar nym, ale
z do dat kiem nie bie skich ele men -
tów – mó wi Sta ni sław Mysz kow ski, wła -
ści ciel GOC Har ley -Da vi don Rze -
szów. – Już cze ka w na szym sa lo nie
na no we go wła ści cie la.  
Mi rek znów za gra!

Dla Mir ka rok z har ley em był bar dzo
uda ny. Obro nił ty tuł in ży nie ra na Wy -
dzia le Me cha ni ki i Bu do wy Ma szyn Po li -
tech ni ki Rze szow skiej. Na mo to cy klu
wy pra wiał się te go la ta do Kra ko wa
i San do mie rza. By ły też krót sze tra sy, jak
ta z Ka mie nia do Ta ję ci ny k. Ja sion ki,
gdzie pra cu je w fa bry ce fir my Go odrich
ja ko ope ra tor ob ra biar ki CNC. 

– W tym ro ku na TSLA EXPO tak -
że się wy bio rę. I znów za gram – mó wi
Mi rek. I wol no mu, po nie waż re gu la min
nie za bra nia za grać o har leya, na wet je śli
by ło się już zwy cięz cą kon kur su. – Ale nie
tyl ko o mo to cykl cho dzi – do da -
je. – Na tar gach jest mnó stwo no wi nek
mo to ry za cyj nych, cie ka wych wy staw ców
i in nych atrak cji. War to się tam wy brać.   

or ga ni za to ra mi Tsla expo rze -
szów 2018 są: sa gier sp. z o.o.,
MTr, Kla ster expo.

Wa run ki uczest nic twa w kon kur sie 
1. W kon kur sie mo gą uczest ni czyć

oso by peł no let nie.
2. Zwie dza ją cy otrzy my wać bę dą ku -

pon, któ ry po wy peł nie niu bę dą wrzu cać
do spe cjal nie przy go to wa nej urny. Każ dy
z uczest ni ków mo że wrzu cić do przy go -
to wa nej urny je den ku pon. 

3. Wa run kiem uczest nic twa w kon -
kur sie jest czy tel ne wy peł nie nie wszyst -
kich wy ma ga nych ru bryk ku po nu. 

4. Kon kurs po le gał bę dzie na wska za -
niu przez uczest ni ka wy so ko ści kwo ty
pie nięż nej, z do kład no ścią do jed ne go
gro sza, znaj du ją cej się w prze szklo nej
urnie wy sta wio nej na te re nie obiek tu
w G2A Are na. W kon kur sie wy ło nio na
zo sta ną oso ba, któ ra wska że na ku po nie
kwo tę naj bliż szą rze czy wi stej kwo ty pie -
nięż nej zde po no wa nej w urnie.

5. Roz strzy gnię cie Kon kur su – ogło sze -
nie rze czy wi stej kwo ty zde po no wa nej
w urnie na stą pi w dniu 29 wrze śnia 2018
r., o go dzi nie 16.00 (z to le ran cją +/- 60
mi nut), co zo sta nie po da ne do wia do mo -
ści zwie dza ją cych Tar gi po przez ogło sze -
nie. Wy ni ki Kon kur su zo sta ną ogło szo ne
przez MTR na je go stro nie in ter ne to wej:
https://tsla expo. pl/

Re gu la min kon kur su znaj du je się
na stro nie in ter ne to wej TSLA Expo 2018 

ali na Bo saK

FoT. Ta de UsZ Po ŹniaK

Harley nagrodą w konkursie na TSLA Expo 2018!

Mirosław Lachtara ze swoim harleyem i Stanisław Myszkowski z motocyklem, 
który można wygrać w tym roku.


