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Co raz czę ściej moż na spo tkać po -
sta cie w dłu gich płasz czach z cha -
rak te ry stycz ny mi zie lo ny mi krzy ża -
mi. Te stro je jed nak ubie ra ne są
na uro czy sto ści i pod czas ofi cjal -
nych spo tkań. Na co dzień to pra ca
za wo do wa oraz dzia łal ność po łą -
czo na z roz wo jem du cho wym. Kim
są? To człon ko wie Ry cer skie go
i Szpi tal ne go Za ko nu św. Ła za rza
z Je ro zo li my, czy li la za ry ci. 

Dziś nie wy star cza już jed no ra zo wa
ak cja cha ry ta tyw na, po któ rej wszy scy
roz cho dzą się z po czu ciem speł nio ne go
do bre go uczyn ku. Co raz czę ściej szu ka -
my po łą cze nia dzia łal no ści z roz wo jem
du cho wym, chce my po wro tu do tra dy -
cji, wspól no ty, roz mo wy, mo że też wy ci -
sze nia od szu mu współ cze sne go świa ta.
W Pol sce co raz bar dziej w sfe rę dzia łal -
no ści cha ry ta tyw nej i for ma cyj nej wkra -
cza ją od ro dze ni la za ry ci. Spo łe czeń stwo,
mi mo po mo cy pań stwa or ga ni zu je struk -
tu ry zaj mu ją ce się dzia łal no ścią cha ry ta -
tyw ną. Or ga ni za cje po za rzą do we są bli żej
lu dzi, świet nie zna ją po trze by róż nych
śro do wisk i du żo szyb ciej re agu ją na ich
po trze by. Od kil ku lat moż na za ob ser wo -
wać po wrót do dzia łal no ści tak że za ko -
nów, wy wo dzą cych się ze śre dnio wiecz -
nych in sty tu cji szpi tal nych i za ko nów ry -
cer skich. 

La za ry ci są jed ną z naj star szych
chrze ści jań skich in sty tu cji szpi tal nych,
w skład któ rej wcho dzą du chow ni prze -
orzy i ka pe la ni oraz ka wa le ro wie i da my,
bę dą cy świec ki mi człon ka mi, ży ją cy mi
zgod nie z za sa da mi chrze ści jań skiej wia ry
i mi ło sier dzia wo bec in nych. Dzia łal ność
ich jest na sta wio na naj pierw na for ma cję
człon ków, aby po tem w du chu Ewan ge -
lii mo gli być po moc ni po trze bu ją cym.
Mi ło śni cy hi sto rii i tra dy cji zwią za nych
z za ko na mi ry cer ski mi znaj du ją moż li -
wość re ali za cji swo ich za in te re so wań. 

Opie�ku�no�wie�trę�do�wa�tych
Jak to wszyst ko się za czę ło? Trze ba

cof nąć się do XI wie ku – opo wia da ks. dr
Jó zef Bar z Prze my śla – wi ka riusz Wiel -
kie go Prze ora tu Pol ski Ry cer skie go
i Szpi tal ne go Za ko nu Św. Ła za rza z Je ro -
zo li my – Za kon zo stał za ło żo ny w Zie mi
Św. pod czas I wy pra wy krzy żo wej
w 1098 r., a na zwę wziął od bi blij ne go
Ła za rza – pa tro na trę do wa tych – i je mu
de dy ko wał więk szość swo ich szpi ta li
i ko ścio łów. Po cząt ko wo był za ko nem
szpi tal nym, jed nak kie dy po trzeb na oka -
za ła się obro na ho spi cjów przed nie wier -
ny mi i ra bu sia mi, utwo rzo no mi li cję zło -
żo ną z trę do wa tych ry ce rzy -pa cjen tów,
póź niej zbroj ne ra mię za ko nu two rzy li
też zdro wi ry ce rze. 

W śre dnio wie czu la za ry ci by li je dy ną
or ga ni za cją zaj mu ją cą się opie ką nad trę -
do wa ty mi i stąd po cho dzi sło wo la za ret
i la za rium. Wo bec roz prze strze nia ją ce go
się w Eu ro pie trą du i in nych za raź li wych
cho rób dzia łal ność za kon nych la za re tów
oka za ła się nie zbęd na. Dzię ki nim trąd
za czął za ni kać, a Za kon w efek cie prze -
kształ cił się w or ga ni za cję bar dziej ry cer -
ską, choć po słu ga cho rym i utrzy my wa -
nie szpi ta li da lej by ły je go istot ny mi za ję -
cia mi – pod kre śla ks. Bar. W Pol sce
w XIV w. za rzą dza li la za re ta mi we
wszyst kich więk szych mia stach, póź niej
wie lu prze szło na pro te stan tyzm,
w Niem czech, Cze chach i w Pol sce za -
kon prak tycz nie prze stał ist nieć. Ofi cjal -
na ju rys dyk cja Ry cer skie go i Szpi tal ne go
Za ko nu św. Ła za rza zo sta ła przy wró co -
na w Pol sce w 1934 r., a w cza sie II woj -
ny świa to wej ry ce rze Za ko nu peł ni li
szpi tal ną służ bę w wie lu miej scach, przy -
no sząc po moc ofia rom bom bar do wań
i bi tew. Po woj nie wie lu pol skich
uchodź ców wstę po wa ło do Za ko nu
na emi gra cji. 

„Ata�vis�et�ar�mis”
Tra dy cja w Za ko nie jest sta ran nie

prze cho wy wa na i kul ty wo wa na, sta no wi
ele ment toż sa mo ści za ko nu. Na zna cze nie
te go wy mia ru wska zu je już sa mo za wo ła nie

za kon ne: „Ata vis et ar mis”, któ re tłu ma czy
się naj czę ściej ja ko: po przez przy kład na -
szych przod ków i tra dy cję orę ża – opo wia -
da z bły skiem w oku Jan Szmyd
KCLJ – Kanc lerz Wiel kie go Prze ora tu Pol -
ski. – Ry cer skość to tak że świa do mość wła -
snej war to ści oraz szla chet na du ma z przy -
na leż no ści do zna mie ni te go gro na osób oraz
moż li wo ści peł nie nia służ by na rzecz in -
nych. Tra dy cja to też zna ki i sym bo le – zie -
lo ny mal tań ski krzyż no szo ny na ra mie niu
płasz cza ry cer skie go, kla pie ma ry nar ki czy
ża kie tu. To sym bol szpi tal ni ków nio są cych
po moc w ho spi cjach, znak na ra tow ni czych
uni for mach mło dych wo lon ta riu szy peł nią -
cych służ bę na piel grzy mich szla kach
i w miej scach zgro ma dzeń.

La�za�ry�ci�dzi�siaj
Od ro dze nie la za ry tów na stą pi ło

w 2012 r. po przez po wo ła nie Sto wa rzy -
sze nia Woj sko we go i Szpi tal ne go Za ko nu
Św. Ła za rza z Je ro zo li my. Szyb ko jed nak
do strze żo no po trze bę for ma cji du cho wej
człon ków i w 2014 r. ar cy bi skup Jó zef
Mi cha lik za twier dził Ry cer skie i Szpi tal -
ne Brac two Świę te go Ła za rza z Je ro zo li -
my – Sto wa rzy sze nie Ka to lic kie, na wią -
zu ją ce do wie lo wie ko wej tra dy cji Za ko -
nu Ry ce rzy i Szpi tal ni ków Świę te go Ła -
za rza z Je ro zo li my. Ce lem je go jest pro -
wa dze nie dzia łal no ści spo łecz nej i cha ry -

ta tyw nej oraz for ma cja du cho wa.-Za kon
w Pol sce po sia da wła sną struk tu rę, je go
pod sta wo wą jed nost ką jest ko man do ria
z ko man do rem na cze le, któ ra re ali zu je
za da nia: pie lę gno wa nie du cho wo ści za co
od po wia da ka pe lan, dzia łal ność cha ry ta -
tyw ną kie ro wa ną przez szpi tal ni ka oraz
kul ty wo wa nie tra dy cji, co jest po wie rzo -
ne ka pi tu la rzo wi – opo wia da ks. Bar.

La za ry ci to trzy aspek ty funk cjo no -
wa nia: du cho wość, cha ry ta tyw ność i tra -
dy cja. Wszyst kim zwią za nym z Za ko nem
sta wia się okre ślo ne wy ma ga nia ży cia du -
cho we go – zgod ność ży cia z De ka lo giem
oraz ewan ge licz ny mi bło go sła wień stwa -
mi. Pie lę gno wa nie ży cia du cho we go
wspól not la za ryc kich od by wa się przede
wszyst kich na za sa dach au to for ma cji. 

Od utwo rze nia pierw szych la za re -
tów do obec nych ho spi cjów i do mów
opie ki ludz kość prze by ła dłu gą dro gę.
Zmie ni ły się wa run ki ży cia, ale nie -
zmien na po zo sta ła opie ka nad czło wie -
kiem po trze bu ją cym, cho rym, cza sem
opusz czo nym. Dziś ma też szcze gól ne
zna cze nie, kie dy po wszech nym zja wi -
skiem jest sta rze nie się spo łe -
czeństw – mó wi zwią za na od kil ku lat
z la za ry ta mi Iza be la Fac, któ ra po in we -
sty tu rze w 2016 r. ma pra wo no sze nia
za kon ne go płasz cza, in sy gniów oraz
obo wiąz ko wej dla ko biet w za ko nie la -

Współcześni rycerze

Inwestytura zakonna w Przemyślu w czerwcu 2018 r. (archiwum lazarytów) 
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za ry tów ko ron ko wej man tyl ki na gło wie
pod czas uro czy sto ści. 

Szpi tal nic two, ja ko naj bliż sza idei la -
za ry tów dzia łal ność re ali zo wa ne jest
w Kro śnie, gdzie człon ko wie Za ko nu
współ pra cu ją z ho spi cjum pro wa dzo nym
przez CA RI TAS Ar chi die ce zji Prze my -
skiej. Opra wa nie dziel nej Mszy św. dla
cho rych i per so ne lu, bez po śred nia po -
moc opie kuń cza świad czo na cho rym oraz
du cho we wspar cie dla ich ro dzin – to
dzia ła nia wpi sa ne na sta łe w pra cę wo -
lon ta riu szy, sym pa ty ków oraz człon ków
Za ko nu z re jo nu Kro sna – wy li cza Jan
Szmyd. 

W Prze my ślu la za ry ci współ pra cu ją
ze Zgro ma dze niem Sióstr Św. Mi cha ła
Ar cha nio ła i pro wa dzo ną przez nie Ka to -
lic ką Świe tli cą Pro fi lak tycz no -Wy cho -

waw czą „Ora to rium”, wspie ra ją sio stry
w dzia ła niach na rzecz ro dzin po trze bu ją -
cych, z któ rych re kru tu ją się pod opiecz -
ni „Ora to rium”. Na uwa gę za słu gu je pra -
ca la za ry tów z mło dzie żą w za kre sie
szko le nia wo lon ta riu szy z za kre su pierw -
szej po mo cy, za bez pie cze nia przed me -
dycz ne go, w dzie dzi nie kształ ce nia
w kie run ku pro fi lak ty ki zdro wot nej. La -
za ry ci współ pra cu ją z ogól no pol ską ak cją
cha ry ta tyw ną pod ha słem „Szla chet -
na pacz ka”, a tak że z die ce zjal ną ini cja ty -
wą prze my skie go CA RI TAS pod na zwą
„Po la na dziei”. 

„Be�ta�nia”
Cen trum Ho spi cyj no -Opie kuń cze

„Be ta nia” im. św. Ła za rza w Prze my ślu
to obec nie naj więk sza re ali za cja la za ry -

tów chy ba nie tyl ko w ska li pod kar pac -
kiej, ale pol skiej. Na rzecz po wsta ją ce go
Cen trum prze ję to w uży wa nie je den
z pu stych bu dyn ków po szpi ta lu przy ul.
Sło wac kie go w Prze my ślu. -W „Be ta nii”
bę dzie funk cjo no wa ło ho spi cjum z opie -
ką dłu go ter mi no wą i opie kę dzien ną.
W pla nie jest rów nież stwo rze nie od -
dzia łu re ha bi li ta cji, któ ra bę dzie świad -
czyć po moc pod opiecz nym ośrod ka, ale
rów nież pa cjen tom z ze wnątrz. Prze wi -
dy wa ny jest rów nież nie wiel ki pod od -
dział ho spi cyj ny dla dzie ci lub ho spi -
cjum do mo we dla naj młod szych. W ra -
mach pro jek to wa ne go Cen trum dzia ła
już Ośro dek Tro ski o Płod ność opar ty
na na pro tech no lo gii – opi su je dzia łal -
ność Ośrod ka ks. Bar. Na to miast daw -
na sa la gim na stycz na zo sta nie za go spo -
da ro wa na na ośro dek tra dy cji Ry cer -
skie go i Szpi tal ne go Za ko nu św. Ła za rza

z Je ro zo li my oraz hi sto rii jed no stek woj -
sko wych, któ re tu sta cjo no wa ły
w szcze gól no ści z okre su mię dzy wo jen -
ne go. Tu taj pra ce nad re ali za cja kon cep -
cji są już za awan so wa ne. 

La za ry ci pod kar pac cy nie ustan nie
roz wi ja ją swo ją dzia łal ność. Za pra sza my
do współ pra cy wo lon ta riu szy i sym pa ty -
ków, wszyst kich, któ rzy chcie li by po móc
przy „Be ta nii” oraz in nych przed się wzię -
ciach – za pra sza Iza be la Fac, od po wia da -
ją ca za pro mo cje i kon tak ty z me dia mi la -
za ry tów z re gio nu pod kar pac kie go.
Wszel kie in for ma cje moż na zna leźć
na stro nie www.la za rus.pl, na www.fa ce -
bo ok.com/la za ru sprze mysl. Za pra szam
też do kon tak tu bez po śred nie go, w każ dą
pierw szą śro dę mie sią ca spo ty ka my się
w Ora to rium Sióstr Mi cha li tek przy ul.
Basz to wej w Prze my ślu. 

JO�An�nA MA�zu�rek

Uroczystos ́ci lazaryckie na zamku w Krasiczynie. Fot. Marlena Paniw

Lazaryci w Ziemi Świętej w 2018 r.

Lazaryci z Podkarpacia podczas Generalnej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy w czerwcu 2018 r. w Przemyślu
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W nie dzie lę 14 paź dzier ni ka od bę -
dą się die ce zjal ne ob cho dy Dnia
Pa pie skie go pod ha słem „Pro mie -
nio wa nie Oj co stwa” w Ka te drze
Rze szow skiej i Par ku Pa pie skim.

Ha sło Dnia Pa pie skie go jest za czerp -
nię te bez po śred nio z li te rac kie go dzie -
dzic twa Pa pie ża Po la ka. Pro mie nio wa nie
oj co stwa – to ty tuł dra ma tu Ka ro la Woj -
ty ły da to wa ne go na 1964 rok. O oj co -
stwie pa pież mó wi tak że w dwóch in -
nych książ kach: „Wstań cie, chodź my!”
oraz „Pa mięć i toż sa mość”. 

W tym Dniu Pa pie skim roz wa ża nia
i dzia ła nia sku pio ne są wo kół dwóch
rocz nic z ży cia św. Ja na Paw ła II (60.
rocz ni cy sa kry bi sku piej Ka ro la Woj ty ły

oraz 40. rocz ni cy wy bo ru na pa pie ża)
oraz set nej rocz ni cy od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści.

Jan Pa weł II gro ma dzi Po la ków
na ca łym świe cie. W or ga ni za cję Dnia
Pa pie skie go włą cza ją się rów nież ro da cy
miesz ka ją cy po za gra ni ca mi Pol ski
i wspie ra ją Fun da cję „Dzie ło No we go
Ty siąc le cia”, za rów no w wy mia rze du -
cho wym, jak i fi nan so wym. Po la cy
miesz ka ją cy w Wiel kiej Bry ta nii, Hisz pa -
nii, Sta nach Zjed no czo nych, Niem czech,
Ir lan dii, Szwe cji, Nor we gii, Ka na dzie,
Ar gen ty nie, Au stra lii czy Fran cji spo ty -
ka ją się na Eu cha ry stiach i wspól nej mo -
dli twie, or ga ni zu ją kon fe ren cje, wy sta wy
i kon cer ty, aby wspól nie pie lę gno wać pa -
mięć o naj więk szym z Po la ków.

„Pro mie nio wa nie Oj co stwa”
– to ha sło XVIII Dnia Pa pie skie go
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Życie zaczyna się po 50-tce!
Pięćdziesiąt lat minęło... jak jeden dzień. I żeby "tego dnia" nie zapomnieć, 

postanowiłem utrwalić go, w charakterystyczny dla siebie sposób. 
Życząc raz jeszcze tradycyjnej "stóweczki", czyli drugiej połóweczki, 

powspominaj nieco, Braciszku!
Marcin
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Or ga ni za to rzy Kon gre su In no wa cyj -
ne go Mar ke tin gu w Sa mo rzą dach
ujaw ni li pro gram te go rocz nej edy -
cji, któ rej te ma tem prze wod nim
bę dą sku tecz ne kam pa nie pro mo -
cyj ne miast i re gio nów. Uczest ni cy
im pre zy jak co ro ku mo gą spo dzie -
wać się pre lek cji eks per tów spe -
cja li zu ją cych się w mar ke tin gu
miej sca oraz przed sta wi cie li urzę -
dów i in sty tu cji od po wie dzial nych
za dzia ła nia pro mo cyj ne.

Te ma ty i wy stą pie nia pre le gen tów
zo sta ły za pla no wa ne w ta ki spo sób, aby
kom plek so wo przed sta wić sku tecz ne
spo so by pro mo wa nia jed no stek te ry to -
rial nych. W pro gra mie znaj du ją się za -
rów no kon kret ne przy kła dy kam pa nii wi -
ze run ko wych miast i re gio nów, jak rów -
nież za gad nie nia po śred nio po wią za ne
z mar ke tin giem miej sca, jak np. ko mu ni -
ka cja z me dia mi czy aspek ty praw ne do -
ty czą ce bran din gu. VIII Kon gres In no wa -
cyj ne go Mar ke tin gu w Sa mo rzą dach od -
bę dzie się w Ho te lu Hil ton Gar den Inn
w Rze szo wie w dniach 25-26 paź dzier ni -
ka. Aby wziąć udział w wy da rze niu, na le -
ży za re je stro wać się przy po mo cy for mu -
la rza do stęp ne go na stro nie wy da rza nia:
http://www.pod kar pac kie.org.pl/re gu la -
min -kon gre su/. Znaj du je się tam rów nież
peł ny pro gram wy da rze nia.

Oso by, któ re chcą po sze rzyć swo ją
wie dzę z za kre su mar ke tin gu miast, po -
win ny szcze gól nie za in te re so wać się pre -
lek cja mi m. in. Krzysz to fa Ko wal czy ka,
wła ści cie la agen cji mar ke tin go wo -szko le -
nio wej AC TI VE DAYS. pl, któ ry po -
dzie li się swo ją wie dzą na te mat pro mo -
cji mia sta po przez sto ry tel ling, a tak że
Woj cie cha Czy żew skie go, prze wod ni czą -
ce go ze spo łu ds. Fa bry ki Peł nej Ży -

cia – pro jek tu pro mo cyj ne go re ali zo wa -
ne go przez Dą bro wę Gór ni czą w opar ciu
o re wi ta li za cję te re nów zaj mo wa nych
przez zli kwi do wa ną fa bry kę „De fum”.

W pierw szym dniu VIII edy cji Kon -
gre su In no wa cyj ne go Mar ke tin gu w Sa -
mo rzą dach wy stą pi m. in. Ro bert Stę -
pow ski, re dak tor na czel ny por ta lu Mar -
ke ting Miejsc, któ ry przed sta wi su biek -
tyw ne ze sta wie nie kam pa nii pro mo cyj -
nych pol skich miast i re gio nów mi nio ne -
go ro ku. – Jed nost ki sa mo rzą do we
w Pol sce z ro ku na rok są co raz bar dziej
świa do me uży tecz no ści i za let pły ną cych
z do brze prze my śla nej pro mo cji miej -
sca – mó wi Ro bert Stę pow ski. – Pod czas

swo jej pre zen ta cji po sta ram się prze kro -
jo wo przed sta wić naj bar dziej in te re su ją -
ce i ory gi nal ne przy kła dy re ali za cji ta kich
dzia łań w ze szłym ro ku. Je stem prze ko -
na ny, że nie któ re z nich mo gą po słu żyć
ja ko in spi ra cja dla in nych in sty tu cji.

O pro mo cji za po śred nic twem so cial
me diów opo wie dzą le śni czy Ka zi mierz
Nóż ka oraz Mar cin Sce li na, któ rzy pro -
mu ją biesz czadz kie Nad le śnic two Ba li -
gród m. in. po przez zdję cia oraz fil my
pre zen tu ją ce flo rę i fau nę tam tej szych
te re nów. Nie któ re z na grań ich au tor -
stwa roz prze strze ni ły się vi ra lo wo na sze -
ro ką ska lę w in ter ne cie. War to pod kre -
ślić, że obec nie ich fan pa ge na Fa ce bo oku

śle dzi obec nie po nad 85 tys. osób.
Co raz po pu lar niej szym tren dem

w dzia ła niach mar ke tin go wych jest wy -
ko rzy sta nie in flu en ce rów. O tym, w ja ki
spo sób mo gą się oni przy czy nić do pro -
mo cji tu ry sty ki na przy kła dzie kam pa nii
#vi sit po land opo wie Mag da le na Że la -
zow ska z Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz -
nej. Na dal istot nym aspek tem kam pa nii
wi ze run ko wych miast i re gio nów są dzia -
ła nia me dia re la tions. Krzysz tof Ła piń ski
z Agen cji Ti ming, by ły rzecz nik pra so wy
pre zy den ta RP, wy ja śni jak pro wa dzić
ko mu ni ka cję z me dia mi w ta ki spo sób,
aby z per spek ty wy sa mo rzą du sta ła się
ona ele men tem sku tecz ne go dia lo gu.

W ra mach kon gre su oprócz wy kła -
dów i pre zen ta cji za pla no wa ne są też
warsz ta ty prak tycz ne. Pierw szy z nich
po pro wa dzą Ro bert Sa dow ski oraz Ka mil
Ka li now ski z New spo int, któ rzy pod po -
wie dzą uczest ni kom jak wy ko rzy sty wać
da ne z mo ni to rin gu me diów do two rze -
nia con ten tu. Dru gie za ję cia za ty tu ło wa -
ne Dzia łasz lo kal nie – pro muj glo bal nie!
Mar ke ting miast i re gio nów – ca se stu -
dies prze pro wa dzą Ka ta rzy na Ko zioł
i To masz Żmudz ki z Rin gier Axel Sprin -
ger Pol ska.

Or�ga�ni�za�to�rem� kon�gre�su jest
Exac to Sp. z o.o. Part�ne�ra�mi� stra�te�-
gicz�ny�mi�są Urząd Mar szał kow ski Wo -
je wódz twa Pod kar pac kie go, Urząd Mia -
sta Rze szo wa oraz Sto wa rzy sze nie In for -
ma ty ka Pod kar pac ka.

Pa�tro�nat� ho�no�ro�wy: Pre ze sa Pol -
skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej.

Part�ne�ra�mi� kon�gre�su� są:� Ideo,
In sty tut Roz wo ju Spo łe czeń stwa In for -
ma cyj ne go, Kla ster Firm In for ma tycz -
nych Pol ski Wschod niej, Lo gi to, Re stau -
ra cja Ra dość, New spo int oraz Sel li zer.

Pa�tro�nat�me�dial�ny�nad wy�da�rze�-
niem� ob�ję�li: RMF FM, Ga ze ta Co -
dzien na No wi ny, No wi ny 24. pl, Pol skie
Ra dio Rze szów, Mar ke ting przy Ka wie,
Pu bli cre la tions. pl, Mar ke ting Miej sca,
Dzien nik War to Wie dzieć, OOH Ma ga -
zi ne, EPR. pl, eBiz ne son li ne, Wspól no ta,
Fo rum Sa mo rzą do we, Go spo dar ka Pod -
kar pac ka, Me dia Rze szów, New srm. tv,
Two je ja slo. pl, Pod kar pac kie Sto wa rzy -
sze nie Sa mo rzą dów Te ry to rial nych, Law
Bu si ness Qu ali ty.

Wy�daw�nic�twa: Pol skie Wy daw nic -
two Eko no micz ne, Mar ke ting i Ry nek.

VIII Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach
Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 października w Rzeszowie

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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Sukcesy sanockich Samurajów

Wal ka K -1 w ra mach tur nie ju WA KO Eu ro pe an Cup 2018
na eta pie fi na łu tur nie ju: Ka mil Ro ściń ski (Sa mu raj 
Sa nok) – Sta ni slav Re ni ta (FNOK MOL DO VA), 
za koń czo na orze cze niem sę dziow skim 3: 0 na ko rzyść 
Ka mi la Ro ściń skie go.
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W nie dzie lę, 7 paź dzier ni ka br. Pod kar pa cie od wie -
dził Pre zes Ra dy Mi ni strów Ma te usz Mo ra wiec ki

Pod czas kon fe ren cji „No wy roz dział w po szu ki wa niach
i wy do by ciu ga zu ziem ne go na Pod kar pa ciu”, któ ra od by ła się
te go dnia w Kra ma rzów ce ko ło Ja ro sła wia za pre zen to wa ne
zo sta ły wy ni ki ostat nich prac po szu ki waw czych ga zu na te re -
nie wo je wódz twa pod kar pac kie go. 

Chce my ko rzy stać z na szych su row ców i wy do by wać
co raz wię cej ga zu, bo to zwięk sza na szą su we ren ność, któ ra
jest dla nas czymś ab so lut nie klu czo wym – po wie dział pre -
mier Ma te usz Mo ra wiec ki w trak cie kon fe ren cji. 

Szef rzą du pod kre ślił, że zwięk sze nie wy do by cia su -
row ców za pi sa no w Stra te gii na rzecz Od po wie dzial ne go
Roz wo ju i ma to słu żyć go spo dar ce kra jo wej.  Chce my
zwięk szać wy do by cie su row ców i ko rzy stać z nich, bo to
two rzy do bro byt, no we miej sca pra cy oraz wię cej moż li wo -
ści in we sty cyj nych i roz wo jo wych – mó wił pre mier.

Dzię ki skom pli ko wa nym ba da niom, w opar ciu o trój wy -
mia ro we zdję cia sej smicz ne, na Pod kar pa ciu uda je się znaj do -
wać no we za so by ga zu – mó wił szef rzą du. Do dał, że po sia -
da nie kra jo wych su row ców pro wa dzi do nie za leż no ści ga zo -
wej. To po wo du je, że mo że my wy do by wać co raz wię cej ga -
zu, a co raz wię cej ga zu, to co raz wię cej su we ren no ści ener ge -
tycz nej – oce nił.

Pre mier pod czas wy stą pie nia pod su mo wał rów nież
dzia ła nia rzą du zmie rza ją ce do zwięk sze nia su we ren no ści
ener ge tycz nej Pol ski, wśród nich wy mie nił m. in.: bu do wę
ga zo cią gu łą czą ce go Da nię i Pol skę oraz Ter mi nal LNG im.
Pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go w Świ no uj ściu. Zbu du je -
my ga zo ciąg Bal tic Pi pe. Je ste śmy po bar dzo za awan so wa -
nych roz mo wach, ne go cja cje prze bie ga ją bar dzo do brze.
Po nad to są pro wa dzo ne pra ce do ty czą ce po więk sze nia
zdol no ści ter mi na lu ga zo we go w Świ no uj ściu z 5 mld m3
do 7,5 mld – przy po mniał.

Te go dnia pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki spo tkał się
tak że z miesz kań ca mi Dę bi cy. W trak cie wi zy ty to wa rzy -
szy ły pre mie ro wi wo je wo da pod kar pac ki Ewa Le niart oraz
wi ce wo je wo da pod kar pac ki Lu cy na Pod ha licz. 

***

Zło ża kra jo we to naj tań sze i naj pew niej sze źró dło ga zu.
In ten sy fi ka cja po szu ki wań na Pod kar pa ciu wpi su je się
w stra te gię dy wer sy fi ka cji PGNiG, któ rej ce lem jest za -
gwa ran to wa nie kra jo wym od bior com pew nych do staw ga -
zu po kon ku ren cyj nej ce nie. W cią gu 5 lat wy do by cie ga zu
na Pod kar pa ciu wzro śnie o po nad 25 proc., sa mo zło że Kra -
ma rzów ka to 12 mld m3 ga zu, któ ry po pły nie do sie ci już
w przy szłym ro ku.

In�fOr�MA�CJA�nA POD�STA�WIe�kPrM

fOT.�kPrM,�PuW�W rze�SzO�WIe 

Premier Mateusz Morawiecki z wizytą na Podkarpaciu
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