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„Polska się rozwija,
widać to na Podkarpaciu”

prezydent RP Andrzej Duda otworzył Kongres 590
Naszą ambicja jest, żeby Polska była krajem coraz bardziej zamożnych ludzi – mówił
na Podkarpaciu prezydent RP Andrzej Duda
otwierając Kongres 590. Dwa dni najbardziej prestiżowych gospodarczych debat
i dyskusji, podpisywania umów i nagradzania wyróżniających się na arenie polskiej
i światowej firm – tak można w skrócie ująć
ideę Kongresu 590. Przez dwa dni 7 i 8 października medialne doniesienia będą pełne
informacji z Podkarpacia.
Pierwszego dnia odbyło się oficjalne otwarcie
Kongresu 590.PrezydentaRPAndrzejaDudęoraz
gości Kongresu 590 powitał gospodarz  regionu
marszałek WładysławOrtyl.
KiedyzaczynałsiępierwszyKongres 590 wieleosóbpytałocooznaczatenznak.Dziśjużznakomita większość klientów sięga po towary, które
noszątakikod.Tosukcestegokongresuorazpana
prezydentaAndrzejaDudy,a takżepolskiegorządu. Polska gospodarka znalazła właściwe sobie
miejsce w świadomości polskiego społeczeństwa.
Zgodniez naukąJanaPawła II „Podstawąmiłości
do Ojczyzny jest więź biologiczna, duchowa, ale
takżeekonomicznawspólnotajednegokraju”.To
czwartaedycjakongresui każdakolejnagromadzi
coraz więcej przedsiębiorców. Dzieję się tak, ponieważ polscy przedsiębiorcy zostali zauważani
przezrządzących,stalisięważnągrupąw budowaniupolskiejgospodarki.Świadczyo tymobecność

co roku w czasie Kongresu 590 najważniejszych
osób w państwie- mówił w Jasionce marszałek
WładysławOrtyl.
Witam wszystkich państwa na Podkarpaciu,
gdziepatriotyzmgospodarczytraktujemyz pełną
powagą, jako wyznacznik rozwojowy dla naszego
regionu. Gromadząc się tutaj z dumą mogę powiedzieć,żejużwkrótcebędziemożnadojechać
tunowąliniąkolejową,którabędzietubudowana. KilkadziesiątmetrówstądpowstaniePodkarpackie Centrum  Nauki. W regionie budują się
drogi,mostyw tempiejakiegonienotowanodotądw regioniew takkrótkimodstępieczasu.Polskirządjużwkrótcerozpoczniebudowęnowego
odcinka drogi Via Carpatia, przetarg już trwa.
Wspieramytakżeprzedsiębiorcóww czterechnaszych inteligentnych specjalizacjach. Samoloty
i śmigłowce produkowane u nas latają wszędzie
na świecie, oprogramowanie które stosuje się
w wielu miejscach powstaje na Podkarpaciu.
Większość z państwa jeździ autami, które mają
elementyprodukowanewłaśnie–toskalasukcesu, który już osiągnęliśmy i który nadal chcemy
rozwijać–mówiłwitającgościw JasioncemarszałekWładysławOrtyl.
WitającgościkongresuPrezydentRPAndrzej
Dudamówił,żebardzocieszygofakt,iżjużpo raz
czwarty na Podkarpaciu odbywa się Kongres 590–jednaz największychgospodarczychimprez w kraju. W kolejnych słowach odniósł się

do kwestiidotyczącychpolskiejgospodarkii poziomużyciaPolaków.
Naszymnajważniejszymcelemjestpodnoszeniepoziomużyciazwykłychobywateli.Tojestnajważniejszei tochcemyosiągnąćpoprzezdobrąpolitykę,rozwiązanialegislacyjne,aleprzedewszystkimpoprzezrozwójpolskiejgospodarki.Mampełnąświadomość,żecorazpotężniejszepolskiefirmy,
to firmy, które będą w stanie coraz więcej płacić
i corazwięcejinwestowaćorazrealizowaćekspansję na zagraniczne rynki. To jest nasz kierunek–mówiłprezydentdodając:
Mamy ogromną ambicję i wolę tego, żeby
Rzeczpospolitabyłapaństwemcorazmocniejszym,
corazzamożniejszym–dodałprezydent.
PrezydentAndrzejDudadziękowałtakżepodczaswystąpieniawszystkimwystawcomi firmom,
któreprzyjęłyzaproszeniena kongres.
Przed nami kolejny rok funkcjonowania polskiejgospodarki,przed namikolejnaperspektywa
finansowa UE, przed nami kolejny polski budżet,
któregoprojektzostałprzygotowanyi przedłożony.
Budżet, który po raz pierwszy od 1989 roku jest
zrównoważony,bezprzewidywanegodeficytu,który jest budżetem ostrożnym z 3,5 procentowym
wzrostemPKB, 2,5procentowąinflacjąi wydatkamina poziomie 430miliardówzłotych–podkreślał
AndrzejDuda.
W dalszejczęścipodkreślałwspółpracęPolski
zeStanamiZjednoczonymi,a takżez innymipań-

stwami, sąsiadami. Mówił też o nadrabianiu polskichzaległości,którewynikająz uwarunkowańhistorycznych.
Chcemy być dostrzegani przez kraje Europy
Zachodniej,jakoci,którzymająogromneambicje,
ale przez to ci, którzy zasługują na wsparcie.
W związku z tym chcemy, żeby była utrzymana
na dotychczasowym, proporcjonalnym poziomie
polityka spójności. Chcemy, żeby Polska stawała
siękrajemcorazzamożniejszychludzi –mówiłprezydentAndrzejDuda.
Na koniec prezydent życzył uczestnikom dobrychobradi dobrzewykorzystanegoczasuna kongresie.Po wystąpieniachMarszałkaWojewództwa
Podkarpackiego i Prezydenta RP rozpoczął się jedenz głównychpanelidyskusyjnych:„W poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań
gospodarczych i technologicznej rewolucji”. Jednymz panelistówbyłministerfinansów,inwestycji
i rozwoju–JerzyKwieciński.
Potrzebujemy liderów gospodarczych, potrzebujemy liderów politycznych i intelektualnych.
Naszkrajsięrozwijai rośniezapotrzebowaniena takichspecjalistów.Polskajestpostrzegana,jakolider
w naszymregionie.Towidaćw tejchwili,kiedymającsilniezdywersyfikowanągospodarkęskutecznie
opieramysiętymwszystkimszokomz zewnątrz.To
czego nam jednak brakuje to czempionów w skali
międzynarodowej–mówiłministerKwieciński.
BiuRo PRAsowe uMwP
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Delegacja z Chin odwiedziła Dworzysko

Dziesięciu turoperatorów z Chin poznawało naszą kulturę i możliwości gospodarcze regionu.
Jednym z punktów wizyty było zwiedzanie Parku Naukowo Technologicznego Rzeszów Dworzysko. Wizytę gości z Chin zorganizowało Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
Chińczycybylipod wrażeniemPNTRzeszówDworzysko.OcenialirównieżatrakcyjnośćofertyMarki
„CARPATHIA”pod kątemrynkuchińskiego,któryjestdlanasbardzoobiecującymźródłemnowegowolumenuturystóww Karpatach.O swoichwrażeniachmówilipodczaskonferencjiw nowootwartejsiedzibie
PowiatowegoOśrodkaDokumentacjiGeodezyjneji Kartograficznej.Takawizytatomożliwośćnawiązania
wieloletniejwspółpracyna rynekchińskii szansarozwojuregionu.W ciągu 15dnigościez Chinodwiedzą 50
miejsc.Będąoglądaćnietylkomuzealnezbiory,zabytkowekościołyi cerkwie,aleteżprzemierzaćturystyczneszlaki,poznawaćkulturęi smakowaćregionalnąkuchnię,abydowiedziećsięwięcejz myśląo swoichprzyszłychklientach.UczestnicyodwiedząteżinneczęścinaszegokrajuorazSłowację.Ważnejednak,abyPodkarpaciezrobiłona nichjaknajlepszewrażenie,cobysięwiązałoz otwarciemrynkuturystycznegow Chinachna naszregion.
woj.
Fot ARChiwuM stowARzyszenie euRoRegion KARPACKi.
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Przebudowa boisk sportowych

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie, którego organem
prowadzącym jest Powiat Rzeszowski wzbogacił się w nowoczesne obiekty sportowe.
Za ponad 1,5 mln zł gruntownie przebudowano dotychczasowe przestarzałe obiekty.
Od kilkudniuczniowieZSZw Dynowiemogą
w pełni rozwijać swoje pasje sportowe i korzystać
z nowo oddanych obiektów, którymi są: boisko
do piłkiręczneji piłkisiatkowej,boiskodo piłkinożnej,bieżniaz piaskownicądo skokuw dal,elementy
„zielonejsiłowni”orazkołodo pchnięciakulą.

Inwestycjapod nazwą„PrzebudowaboisksportowychdlaZespołuSzkółZawodowychw Dynowie
dziękistaraniomStarostyRzeszowskiegoJózefaJodłowskiegoi v-cestarostyMarkaSitarzazostałasfinansowanaz budżetuPowiatuRzeszowskiego.
Każde przebudowane boisko sportowe zostało
oddzielnieogrodzone,ogrodzonorównieżcałyteren
obiektówsportowych.W ramachinwestycjizostało
także wykonane oświetlenie terenu boiska do piłki
nożneji boiskawielofunkcyjnego.Nieprzypadkowo
zdecydowano się na wspomnianą przebudowę
w ZSZw Dynowieponieważuczniowietejplaców-

kisięgająpo licznelauryw rożnegorodzajuzawodach
sportowych.Podczaswojewódzkiegopodsumowania
współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatówi klubówza rokszkolny 2018/2019.
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyńskiegow Dynowieznalazłsięw gronienajlepszych szkół ponadgimnazjalnych pod względem
rywalizacji sportowej, zajmując II miejsce na Podkarpaciuw kategorii„Licealiady”.
woj.
Fot. ARChiwuM
zsz iM. KARD. steFAnA wyszyńsKiego w Dynowie
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Branża lotnicza

dla rozwoju Podkarpacia
Dolina Lotnicza jest jednym z najbardziej znanych i największych
klastrów przemysłowych w Polsce.
To tutaj działa ponad 150 firm, zatrudniających blisko 30 tys. pracowników, a wartość wytwarzanej
produkcji przekracza 90 procent
dla całej branży lotniczej w naszym
kraju. Dalszy dynamiczny rozwój
Doliny Lotniczej wymaga inwestycji nie tylko w technologie, ale także w wykwalifikowane kadry.
Jakiesąwyzwaniai potrzebybranży
lotniczejw zakresiezarządzaniakompetencjami?Czy istniejew Polsceefektywnysystemwspółpracybiznesuz edukacją?W jakisposóbZintegrowanySystem
Kwalifikacji może pomóc w rozwoju
kadrDolinyLotniczej?Na te i innepytaniapróbowanoodpowiedziećpodczasseminariumbranżowego,zorganizowanego
przez Instytut Badań Edukacyjnych,
FundacjęWspieraniaEdukacjiprzy StowarzyszeniuDolinaLotniczaorazKuratoriumOświatyw Rzeszowie.
zintegrowany system Kwalifikacji na rzecz branży lotniczej
Stworzenie dogodnych warunków
dladziałalnościprzedsiębiorstwprzemysłu lotniczego na Podkarpaciu wymaga
stałegorozwijaniaumiejętnościi zdobywania nowych kwalifikacji przez kadry.
Formalnysystemkształcenianiewystarcza. Potrzebne jest rozwiązanie łączące
wysokie wymagania przedsięwzięć prowadzonych w Dolinie Lotniczej z optymalnym wyszkoleniem pracowników,

którzybędąmoglipochwalićsiękonkretnymikwalifikacjami,a nietylkoświadectwemuczelniczyszkoły.TakimrozwiązaniemmożebyćZintegrowanySystem
Kwalifikacji(ZSK).
–Jednymz celówpowstaniaDoliny
Lotniczejbyłrozwójbadań,umiejętności
i kwalifikacjiw zakresielotnictwa.Mam
nadzieję,żewspółpracaz InstytutemBadań Edukacyjnych będzie zaproszeniem
branżydo przeglądui opisukwalifikacji
niezbędnych do rozwoju sektora, który w StrategiiOdpowiedzialnegoRozwoju został zidentyfikowany jako jeden
z sektorówstrategicznych–mówiAnna
Wolska, zastępca dyrektora IBE ds.
ZSK.–Rozwójodpowiedniejjakościkapitałuludzkiegomożestanowićo sukcesie lub porażce w realizacji wielu istotnychprogramówrozwojowych.Instytut,
wykorzystując narzędzia ZSK, pomaga
identyfikować potrzeby oraz budować
skuteczne polityki zarządzania umiejętnościamii kwalifikacjamizarównow odniesieniu do indywidualnych przedsiębiorstw,jaki całychsektorów–dodaje.
Przemysł lotniczy i zarządzanie
kompetencjami
Zarządzaniekompetencjamiw branżach tak złożonych jak sektor lotniczy,
wymaga nieszablonowego podejścia
i szybkiegoreagowaniana zmianyzwiązanechociażbyz dynamicznymrozwojem
technologii. By zachować tempo wzrostu,polskabranżalotniczamusisięzmierzyć z szeregiem wyzwań – jednym
z nich jest utrzymanie i rozwój odpo-

wiedniodobranychkadrorazpozyskiwanie nowych pracowników, którzy będą
moglipotwierdzićswojekompetencje.
–W branżachspecjalistycznych,takichjaknasza,dobórodpowiedniegozespołujestniezwykleistotny.Projektujemy,konstruujemyi serwisujemynajbardziej zaawansowane silniki lotnicze, by
zmieniać lotnictwo i napędzać rozwój
ludzkości. Połączenie właściwych kompetencji merytorycznych i społecznych
togwarancjanajwyższegopoziomu.Dlategotak istotnejest,bystalebyćw procesie rozwoju, uczyć się przez całe życie – powiedziała Karolina Tucharz,
Pratt&Whitney.
sektorowa Rada Kompetencji
Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego
Podczasspotkaniaw DolinieLotniczej została zaprezentowana kolejna inicjatywasieciowaw branży–konstytuująca się właśnie Sektorowa Rada KompetencjiPrzemysłuLotniczo-Kosmicznego.
Jednymz jejcelówjestdokonanieprzeglądu istniejących sposobów nabywania
kwalifikacjiprzezspecjalistówobusektorów.Radazostałapowołanaprzez przedstawicieliuznanychw branżachlotniczej
i kosmicznejinstytucji:ThalesPolska,Instytutu Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej oraz Związku Pracodawców
SektoraKosmicznego,aledo jejpraczostaną zaproszeni wszyscy znaczący
uczestnicytychrynków.
–Zwłaszczapoczątkowafazarozwoju sektora kosmicznego w Polsce daje
szansęstworzeniaod razuścieżkizdoby-

waniakwalifikacjispójnejz sektoremkosmicznymw Europie.Jużdzisiajprzecież
obasektorysąelementamiglobalnejgospodarki światowej, a specjaliści są mobilni międzynarodowo – mówi Marcin
Tumanow,kierownikprojektu.–Mamy
nadzieję na współpracę Rady z InstytutemBadańEdukacyjnychprzy tworzeniu
SektorowejRamyKwalifikacjii włączaniukwalifikacjido ZintegrowanegoRejestru Kwalifikacji, który tę mobilność
międzynarodową pracowników jeszcze
ułatwi.Działaniatewpisująsiębowiem
w międzynarodowysystemocenykompetencjii kwalifikacji,któredziękitemu
stają się czytelne dla pracodawców
w większościmiejscświata–dodaje.
edukacja i rozwój regionu
Partnerska współpraca biznesu
i edukacji to jeden z koniecznych elementówrozwojugospodarczegoregionu.
Na Podkarpaciu nie brakuje dobrych
przykładówtakiejwłaśniewspółpracy.
–Współpracapracodawcówzeszkołamizawodowymijestod dawnaw centrum zainteresowań środowisk związanychz edukacjąorazświatemgospodarki–powiedziałaMałgorzataRauch,Podkarpacki Kurator Oświaty, Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie. – Warto wspomnieć o tzw. partnerstwach wiedzy – czyli kooperacji szkół, pracodawców,urzędówpracyi uczelni.Trwaono
na poziomie krajowym oraz lokalnym
i regionalnym.Efektywnośćtakiegozałożenia pokazują przykłady. Pierwszy

z nich,m.in.toZespółSzkółTechnicznychw Leżajsku,którypodpisałporozumieniez firmąSuperiorIndustriesProduction Poland. Przedsiębiorstwo ufundowało stypendia dla najlepszych
ucznióww zawodachtechnikmechanik
CNC, operator obrabiarki skrawającej
CNC.Szkołaz koleidostosowałakierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Kształciw zawodach:technikprogramista,technikautomatyk,technikmechanikCNC,operatorobrabiarkiskrawającej CNC. Drugi przykład to Zespół
Szkół Technicznych w Mielcu, gdzie
uczniowiew ramachakcji:„Firmyotwierają bramy przed młodzieżą 2019” odwiedzająróżnemieleckiefirmy,np.firmę„Husqarna”,w którejuczniowiezapoznali się z nowoczesną organizacją
i technologiąprodukcjikosiarek.Zakłady
Lotnicze w Mielcu objęły z kolei w tej
szkolepatronatemklasęo profilutechnik
mechanik lotniczy dla przemysłu lotniczego–dodała.
Branża lotnicza, jako jeden z wiodących filarów gospodarczych Podkarpacia,
jestaktywnierozwijanaprzezinteresariuszy. Wszyscy zgodnie podkreślają, że
u podstaw sukcesu planów rozwoju leży
dobrzewykształconakadra,którejkompetencjebędąwychodziłynaprzeciwpotrzebomrynku.Jakwskazująuczestnicyseminariumbranżowegow Rzeszowie–dzięki
wdrażaniuZintegrowanegoSystemuKwalifikacji,procestenbędzieprzebiegałjeszczeszybcieji jeszczespójniej.
gRzegoRz MARynieC
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Szkolenie pilotów
W ciągu kilku nadchodzących dekad technologie najprawdopodobniej zastąpią pilotów, ale jak na razie ta profesja ma dobrą passę
w związku z dynamicznym rozwojem rynku lotniczego. Piloci mogą
liczyć na ciekawą pracę i dobre zarobki, ale wymagany jest nienaganny stan zdrowia i odpowiedzialność, a kształcenie jest długie
i wieloetapowe. Wyszkolenie pilota
samolotów rejsowych to koszt nawet 250 tys. zł i większość kandydatów finansuje go z własnej kieszeni. Taki wydatek może jednak
zwrócić się już w 2–3 lata się
po rozpoczęciu pracy w zawodzie.
WedługszacunkówBoeingaw ciągu
najbliższych 20latna całymświeciezabraknie nawet 600 tys. przedstawicieli
tejprofesji.Dużypopytprzy niskiejpodaży nowych kadr oznacza dla pilotów
rynek pracownika i dobre zarobki, ale
za około 50–70 lat zawód ten zacznie
stopniowozanikać.
–W świetlerozwojutechnologiiinformatycznych prawdopodobnie pilota
w kokpicierównieżkiedyśzastąpikomputer.W tymsensiezawódpilotawydaje się być zawodem przeszłości, bo najbardziej prestiżowy był w drugiej połowie XX wieku.Natomiastw najbliższych
kilkudziesięciulatachjesttowciążzawód
absolutnie perspektywiczny. Pilotów
na rynku brakuje, więc będzie dla nich
dużodobrzepłatnejpracyw wieluciekawych krajach świata – mówi agencji
Newseria Biznes Jakub Benke, pilot liniowy,prezeszarząduBartoliniAir.

Kandydaci do tego zawodu muszą
się charakteryzować przede wszystkim
dobrymstanemzdrowiai przejśćbadania
lekarskie,którezagwarantują,żenie stracąświadomościw powietrzui nieprzestanąpanowaćnad samolotem.
–Na drugimmiejscusąpredyspozycjei onejużnie sątakieoczywiste.Myślę,żewiększośćosóbmogłabyzostaćpilotami,bonie jesttozawódo wieletrudniejszyniżinne.Na pewnowymagagotowości do wzięcia odpowiedzialności.
Wedługmniew ogólenie jesttozawód
niebezpieczny, stresujący, natomiast
na pewno trzeba być osobą odpowie-

dzialnąi umiećtraktowaćsprawypoważnie– podkreślaJakubBenke.
Kandydat na pilota musi też wykazać się pracowitością, bo zdobywanie
kompetencji oznacza wielogodzinną naukę,pracęi wieleróżnegotypuegzaminów. Szkolenie pilotów dzieli się
na częśćteoretycznąi praktyczną.Składa
sięz kilkuetapów,z którychpierwszym
jestszkoleniedo licencjiturystycznej.
–Zaczynamyod podstawteorii,następnielatamymałąawionetką,czylimałymsamolotemtłokowym.Uzyskujemy
licencję turystyczną, a następnie poszczególne, dodatkowe uprawnie-

nia–aż do licencjizawodoweji licencji
liniowej zamrożonej. Cały czas latamy
tylkoniedużymisamolotamitłokowymi,
tyleżecorazbardziejskomplikowanymi,
czylidwusilnikowymi,z chowanympodwoziem.Chodzio to,żebytoszkolenie
nie byłoaż takbardzodrogie,boonoi tak
nie należydo najtańszych– mówiJakub
Benke.
Jakocenia,w Polscesystemszkolenia lotniczego jest dość rozwinięty. Istnieje raptem kilka szkół publicznych,
któreszkoląpilotów,alena rynkufunkcjonuje wiele podmiotów prywatnych.
Większośćpilotówfinansujeszkolenieze

środkówwłasnych,natomiastwymagato
inwestycji rzędu 250 tys. zł. To koszt,
który wiele osób powstrzymuje
przed wybraniem tej drogi zawodowej.
Jakpodkreślaekspert,przy obecnejdobrejkoniunkturzena rynkutakainwestycjamożejednakszybkosięzwrócić–nawet w 2–3 lata po rozpoczęciu pracy
w kokpiciesamoloturejsowego.
Po przejściuwieloetapowegoszkoleniai uzyskaniulicencjiliniowejzamrożonej pilot może się już zatrudnić w linii
lotniczej i zasiąść w prawym fotelu
pierwszego oficera w dużym samolocie
odrzutowym. Przedtem musi jednak
przejść jeszcze jedno, trwające średnio
od 2do 4tygodniszkoleniena danytyp
samoloturejsowego.
– Kiedy kandydat na pilota uzyska
już licencję zawodową i dostanie pracę
w linii lotniczej, ta linia wysyła go
na szkolenie np. na typ samolotu Airbus 320czyBoeing 737.Onoodbywasię
jużw pełnina symulatorze,z wyjątkiem
naukilądowań.Jestsześćlądowań,które
wykonuje się prawdziwym, pustym samolotem bez pasażerów. Wynika to
z faktu,żetechnikilądowaniasymulatorównie sąw stanieidealnietegooddać
i ten element jest niezastąpiony. Natomiast gdy przechodzimy do samolotów
odrzutowych, na których godzina lotu
jestjużbardzodroga,rzeczywiściesymulatory zaczynają zajmować pierwsze
miejsce w szkoleniu – prezes zarządu
BartoliniAir.
ŹRóDło: newseRiA. PL
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Sala Rycerska w przemyskim Centrum Hospicyjno-Opiekuńczym BETANIA otwarta
est elegancka, dostojna, przestronna, po prostu piękna. Mogli się
o tym przekonać zebrani w sobotę 5 października 2019 r. na konferencji „Niepodległa w trosce
o kombatantów i seniorów” oraz
otwarciu wystawy „Rycer stwo
i Wojsko Polskie w Przemyślu i Ziemi Przemyskiej”. To wydarzenie inaugurowało funkcjonowanie Sali
Rycer skiej, będącej częścią powstającego Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego BETANIA w Przemyślu. Inwestycję realizuje Rycerskie
i Szpitalne Bractwo św. Łazarza
z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie wraz z Rycerskim i Szpitalnym Zakonem św. Łazarza z Jerozolimy.
BETANIApowstajew jednymz pustych budynków po dawnym szpitalu
wojskowym,którywcześniejpełniłfunkcje koszarowo-sztabowe. Od kilkunastu
latstałonopuszczonyi niszczał,terazodzyskałdawnyblask,a za jakiśczascałość
wnętrzbędzieoddanado użytkupacjentom i personelowi. Dzięki projektowi
w ramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoudałosięzachowaći odremontować całą zabytkową bryłę budynku
orazoddaćdo użytkusalęrycerską.Stanowitopierwszyetapprzywróceniaużytecznościtegobudynku,terazczasna remontczęściprzeznaczonejna hospicjum
i ośrodekopiekuńczy.Wcześniejstacjonowały tu różne jednostki wojskowe,
a jako ostatnie dowództwo 5 Pułku
Strzelców Podhalańskich, stąd pomysł
na kontynuowanie tej tradycji, co było
widocznew dwóchwystawachznajdującychsięna Sali–jednapoświęconapodhalańczykom,a drugahallerczykom.Dowodemzwiązkówz wojskiemtegomiejsca była liczna obecność żołnierzy–StrzelcówPodhalańskich.Nawiązanie do dawnych tradycji wojskowych
wpisujesięw etosRycerskiegoi SzpitalnegoZakonuśw.Łazarza,o czymprzypominał znajdujący się na stole prezydialnym płaszcza zakonny z zielonym

krzyżem,mieczi hełmrycerski.
SobotniainauguracjadziałalnościSalirycerskiejrozpoczęłasięod wystąpieniaprezesastowarzyszeniaks.dr.Józefa
Bara,którypodkreślałogromwykonanej
pracyi zadańjeszczedo wykonaniaoraz
odczytałlistod wojewodypodkarpackiegoEwyLeniart.Wśródgościobecnibyli
m.in.arcybiskup-seniorJózefMichalik,
posełAndrzejMatusiewicz,wicemarszałekwojewództwaPiotrPilch,prezydent
PrzemyślaWojciechBakun,reprezentujący władze Zakonu baliw Jan Szmyd.
Na sali zasiedli zaangażowani w działalnośćZakonui Stowarzyszenia,sympatycyi miłośnicyhistorii,wolontariuszelazaryccy.
Na rozpoczęcie abp Józef Michalik
odmówiłmodlitwęuwielbieniai udzielił
błogosławieństwa zebranym. Konferencja to byli także prelegenci, zaczynając
od świetnegowykładu„Starośćw Biblii”
ks. prof. Dariusza Dziadosza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnieprof.StanisławaSteudenz KUL
mówiła o „Psychologicznym wymiarze
godności człowieka”. Kolejne wystąpienietopowrótdo okresumiędzywojennegoi prezentacjadr.JackaMagdoniaz Instytutu Pamięci Narodowej oddział
w Rzeszowiena temat„Troskio seniorów
i kombatantów w II RP na przykładzie
powstańców styczniowych”. O „Opiece
senioralnejdzisiaj”w świetledziałańMinisterstwaRodziny,Pracyi PolitykiSpołecznej mówił Mirosław Przewoźnik
z DepartamentuRynkuPracy.
izABeLA FAC, ssLj
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ośmioosobowa komedia
w gwiazdorskiej obsadzie !
22 października 2019r. godz. 19
Filharmonia Podkarpacka – Rzeszów
Jeśliw znanymporzekadle–„Staramiłośćnierdzewieje”jestodrobinaprawdy,tofrancuskakomedia
„KOCHANIE,WRÓCIŁEM!”najlepiejtegodowodzi.Severinejestwłaścicielkądobrzeprosperującegoparyskiegowydawnictwai niecosłabiejprosperującegożyciaosobistego.Macoprawdaatrakcyjnegoadoratora,ma
wyluzowanegodorosłegosynai nawetponowniew jejżyciewkraczabyłymąż–skruszonyi pełendobrejwoli
do pojednania...za prawiekażdącenę.Cóż,kiedysynnieznaswojegoojca,ojciecniewie,żemasyna,adoratorniewienico byłymmężu,byłymążnieakceptujeadoratora,któryadorujenietylkożonębyłegomęża,
o czym,oczywiścieSeverineniewie...Trochęskomplikowane?Wobectegododamjeszczetylko,żew wydawnictwiepojawiasiędrugabyłażonabyłegomężawłaścicielki,o czymSeverinerównieżnicniewie,a Jean-Pierre,czylibyłymążobupańzarazsiędowie...„KOCHANIE,WRÓCIŁEM!”toznakomitakomediabędącaswoistymlustrem,w którymw przerwachpomiędzywybuchamiśmiechuprzeglądamysięmywszyscy–widzowiew teatrzei główniaktorzyw naszymwłasnymżyciu.Jestjeszczejedna,możenajważniejsza
bohaterkatejzabawnejsztuki–miłość.
Ta,dlaktóreji dziękiktórejżyjemy.Z głębokąwiarą,żechoć„stara”–tonie„zardzewieje”.

Bilety w cenie: 110, 95 i 85 zł (w zależności od miejsca na sali) – www.edmaart.pl,
www.kupbilecik.pl, www.abilet.pl, www.ticketportal.pl
zamówienia zbiorowe: ada@edmaart.pl, tel. 501 28 58 63
obsada:
Dorota CHOTECKA, Maria PAKULNIS, Katarzyna ANKUDOWICZ, Jan JANKOWSKI Marcin
TROŃSKI
Grzegorz PAWLAK,WojciechWYSOCKI,BartoszOBUCHOWICZ
Reżyseria:TomaszDutkiewicz
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Przede wszystkim trzeba pozostać sobą
Rozmowa z GRZEGORZEM HYŻYM
jesteś doskonałym przykładem
na to, że nie tylko zwycięzcom
wszelkiego rodzaju talent show udaje się zaistnieć na rynku muzycznym. jeszcze trudniej jest się
na nim utrzymać. zdradź proszę
w czym tkwi tajemnica twojego sukcesu?
– Naprawdę ciężko mi powiedzieć.
Sądzę,żeskładasięna towieleczynników.Przedewszystkimpracowitość,zaangażowanie, oddanie temu co się robi.
Ważnejestteż,żebynikogonieudawać.
Po prostubyć,sobą,spójnymi szczerym
w tymcosięprzekazujeodbiory.Czyto
poprzez pisanie, mówienie a w moim
przypadkuśpiew.Niebezznaczeniajest
takżepewnadozaszczęścia.Znalezienie
sięw odpowiednimczasiei miejscu,też
się przydaje. Połącznie tych wszystkich
elementów,niewątpliwiesprawia,żekomuśudajesiębyćzauważonym.

tobie udało się obserwować tego typu program z obu stron. Raz
byłeś oceniany, raz oceniający.
Po której stronie jest łatwiej?
– To są dwa, różne doświadczenia,
którym towarzyszą zupełnie inne emocje.W pierwszymz przypadków,kiedy
to ja byłem uczestnikiem, z tyłu głowy
ciągle miałem jedną myśl, że walczę
o swoje marzenia. Zawsze wiedziałem,
żechcęzajmowaćsięmuzykązawodową
Dlatego moja edycja o wzięciu udziału
w programie, w moim przypadku była
w pełni świadoma. To dawało mi siłę
do tego,żebybezwzględuna toczyprogramwygramczyteżnie,wynieśćz niegojaknajwięcej,cośosiągnąć,wypracowaćdlasiebie.Towarzyszyłymiogromne emocje, bo zdawałem sobie sprawę,
że na szali jest moje być albo nie być
z muzykąza panbrat.W tymprzypadku
jestem zdecydowanie zero jedynkowy

Reklama

i albomisięudaje,albodajęsobiez tym
spokój.
A jak było w przypadku jurorowania?
– Nie ukrywam, że kiedy zostałem
zaproszonyna jurorskifotel,długozastanawiałemsięczypodejmujęsłusznądecyzję,przyjmująctępropozycję.W końcu minęło niewiele czasu od momentu,
kiedysambyłemoceniany.Bałemsięczy
po takkrótkimokresienabrałemna tyle
doświadczenia, żeby dzielić się nim
z uczestnikamiprogramu.Szybkozorientowałemsię,żedobrzepostąpiłem.Czułem się w „Voice” bardzo dobrze. Najważniejsze, że nie usiałem nikogo udawać. Poza tym poznałem wielu fantastycznychludzi.Owszem,jesttoogromnewyzwanie,bow tymprzypadkujesteś

odpowiedzialnyza czyjślos,jegopierwszekrokiestradowe.Lejaksamzauważyłeśniekażdemujesteśw stanieprzepisaćtąwłaściwąreceptęna sukces.Ważne jest jednak to, żeby ta druga strona
chciałagoodnieśći byłanacechowanatymiczynnikami,o którychwspomniałem
na początkunaszejrozmowy.
Czyli polecasz udział w tego typu audycjach?
–Jaknajbardziej.Wielez nichprzyniosłonammnóstwoznakomitychwykonawców.
Choćby grzegorza hyżego!
–(śmiech)!Z programówtyputalent show wywodzi się wielu młodych
i zdolnych artystów, o których Polska
jeszczeniesłyszała,alemyślężetotylko
kwestiaczasu.Ważnyjestteżteam,któ-

rymsięotaczasz.Jasambezpomocymuzyków,aranżerów,niebyłbymw stanie
nicosiągnąć.
Masz na swoim koncie dwa znakomite albumy. Pozwolisz, że zadając kolejne pytanie, nawiążę do tytułu tego ostatniego. Brzmi on „Momenty”. Potrafisz wymienić choćby
trzy ważne w twoim życiu?
–Tobardzotrudne.Gdybyśpoprosił,abymwymieniłjakąśnajfajniejsząsytuację,którawydarzyłasięchoćbyw tym
roku,toniebędęw stanie.W moimżyciudziejesiętakwiele.Japo prostukolekcjonuję te momenty (uśmiech). Staramsięz nichwyciskaćjaknajwięcej,niczym sok pomarańczowy do ostatniej
kropli. Mam nadzieję, że jak już będę
dziadkiem,tobędęmiało czymopowiadaćswoimwnukom.
Debiutancką płytę „z całych
sił” wydałeś w 2014 roku. „Momenty” ukazały się w 2017 roku. nie
trudno obliczyć, że kolejny krążek
powinien ukazać się już w następnym.
–Robięwszystko,cow mojejmocy,
żebystałosiętakjakmówisz.Całyczas
pracujęnad nowymmateriałem,alenie
chciałbymniczegoobiecywać,a tymsamym naciskać presji na samego siebie.
Na pewnocośsięszykuje(uśmiech).
zatem czekamy z niecierpliwością na nowego hyżego! na koniec,
czego można Ci życzyć?
–Myślę,żejaki wszystkim,zdrowia!
Dziękiniemujestemw staniesięrealizowaći spełniaćna scenie,którajestmoim
żywiołem.Chciałbymgraćjaknajdłużej,
bokochamtorobić.Lubięludzii mam
nadzieję, że oni choć trochę mnie też.
Mam wspaniałą rodzinę. Nic więcej mi
niepotrzeba.
RozMAwiAł MARCin KALitA
Fot. MARCin KALitA

Reklama

Reklama
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Ciepło z kamienia
5 pomysłów na aranżację strefy kominkowej
Kominek to niezawodny sposób
na stworzenie przytulnej, magicznej atmosfery w salonie. Nie tylko
zapewnia przyjemne ciepło w jesienne i zimowe wieczory, lecz także czaruje tańczącymi płomykami,
strzelającymi iskrami oraz odgłosem trzaskającego drewna, wprowadzając domowników i gości
w błogi stan relaksu. Odpowiednio
wyeksponowany doda wnętrzu
splendoru, stając się jego główną
ozdobą przez cały rok. Nie wierzycie? Zobaczcie sami!

drewnem. Ciemny kominek idealnie
wtopisięw kamiennąścianę,dziękiczemuskrzącesięw jegośrodkuiskrybędą
jeszczebardziejhipnotyzujące.W mniejszych pomieszczeniach obudowa
w ciemnychkolorachmożeprzytłoczyć
wnętrze, dlatego w nich zdecydowanie
lepsząopcjąbędąpłytkio jasnejtonacji.
Jeśli zależy nam, by wprowadzić
do wnętrzatrochęciepłegouroku–sięgnijmypo kamieńdekoracyjnyNepal 2
o głęboko rzeźbionej fakturze. Oczekującena rozpaleniew kominkupolanabędąsięperfekcyjnieprezentowałyna tle
jegobeżowychodcieni.

O kominkuczęstomówisię,żejest
sercemdomui trudnosięz tymniezgodzić.Toprzy nimspotykająsiędomownicy,na nimteżkoncentrujesięgłówna
uwagaodwiedzającychnasgości.Dlatego
wartodobrzeprzemyślećz czegowykonamyzarównozewnętrznąobudowękominka,jaki ścianę,na którejjestusytuowany,mającprzy tymna względzienie
tylkoaspektestetyczny,lecztakżefunkcjonalny.

stylowy mix
Szarośćdoskonalesprawdzisiętakże
w stylizacjach eklektycznych, czerpiącychinspiracjez różnychnurtów.Takie
wnętrzalubiąjasnetonacje.PłytkidekoracyjneToledoo wyraźnymrysunkukamienia i srebrzystym odcieniu dodadzą
elegancjii unikalnegocharakterubiałym
wnętrzom,a przy tympiękniewyeksponują kominek – zarówno nowoczesny,
jaki tenbardziejklasyczny.

Być bliżej natury
Światpędzii corazczęściejbrakuje
nam czasu na kontakt z naturą, dlatego
dekorując wnętrza chętnie decydujemy
się na akcenty, które w jakimś stopniu
nam ją przybliżą. W efekcie sięgamy
po naturalnemateriałyi barwy.W nurt
ten idealnie wpisuje się bardzo modny
ostatniokamieńdekoracyjny,któryswoją kolorystyką i fakturą oddaje piękno
otaczającejnasprzyrody,a przy tymdoskonalekomponujesięz innymielementami wyposażenia wnętrza, jak drewno,
szkłoczyroślinność.Alejegowalorydekoracyjnetoniejedynyargumentprzemawiającyza tymrozwiązaniem.

Kierunek: orient
KamieńdekoracyjnyNepal 2

chwyci ich wykończenie ściany za kominkiem białym kamieniem dekoracyjnymo subtelnejfakturze,np.Palermo 1.
Bardzodrobnociętykamieńwprowadzi
do nowoczesnych wnętrz delikatne ciepło, ożywi je i nada mu bardziej reprezentacyjnegocharakteru.Jeślimamykominekz półką,możemyustawićna nim

Kamień ognia się nie boi
–Kamieńdekoracyjnytoznakomity
materiałna zewnętrznąobudowękominka – mówi Robert Szybiak, Dyrektor
Sprzedaży i Marketingu firmy Stegu. – Przede wszystkim jest niepalny,
a to pierwsza i najważniejsza kwestia
w kontekściebezpieczeństwadomowników i naszych gości. Dodatkowo jest
świetnymakumulatoremciepła.Jegodoskonałe parametry sprawiają, że równomierniesięnagrzewai stopniowooddaje
ciepło do pomieszczenia, dzięki czemu
pozwalazapobiecsilnymwahaniomtemperatury.Corównieważne,niezmienia
on swoich właściwości pod wpływem
wysokichtemperatur–nieodbarwiasię
i nie odkształca. Obudowy wykonane
z kamienia prezentują się wyjątkowo
efektownie, a jednocześnie są bardzo
trwałe–dodaje.

elektryzująca hipnoza
W dużych, doświetlonych, nowoczesnych salonach imponujący efekt

uzyskamy wykańczając ścianę z kominkiemkamieniemo wyrazistej,szarejbarwie.Entuzjastówciekawegodesignuzachwycą płytki dekoracyjne Sierra 3
o fakturzedrobnociętegokamienia.Jego wyrazisty, grafitowy odcień przełamany jest ciepłymi przebarwieniami,
przywołującymi skojarzenia z żarzącym

warto pamiętać

Klasyka gatunku
Jeśli są wśród nas miłośnicy tradycyjnych rozwiązań to z pewnością za-

rodzinne zdjęcia i dekoracyjne dodatki
w kolorzesrebralubzłota–całośćnabierzebardziejszlachetnegowyrazui stanie
sięjeszczeprzytulniejsze.

We wnętrzach urządzanych na styl
kolonialny,któreuwielbiająciężkie,masywnemeblei egzotycznegatunkidrewna,świetniesprawdzisiękamieńnawiązujący swoim wyglądem do odległych
podróżyi orientalnychklimatów.Ciekawąpropozycjąna wykończeniekominka
w takimanturażubędąpłytkiNanga,inspirowane wysokogórskim krajobrazem,
idealnieodwzorowującewyglądkamiennej ściany. Unikalny, trójwymiarowy
efekt dodaje wnętrzom głębi, a ich ciepła, delikatna kolorystyka znakomicie
komponuje się z dowolną paletą barw.
Todoskonałysposóbna wykończeniekominkanietylkow stylukolonialnym,ale
takżetradycyjnymi rustykalnym.

KamieńdekoracyjnyNangaz fugą

Częstym zabiegiem przy aranżacji
kącika wypoczynkowego jest umieszczeniekominkana tejsamejścianieco
telewizor–w liniipionowejlubpoziomej.Byzachowaćstylistycznyładwarto postawić na kominek nowoczesny
i prosty jak obudowa telewizora i zapewnićtejparzewspólnetło.Pamiętajmy,byzachowaćmiędzytymielementamiminimum 80 cmodstępu.W ten
sposóbunikniemymimowolnej,irytującej wędrówki wzroku i łatwiej będzie
namskupićsięna ekraniei fabulefilmu.
Organizując kącik wypoczynkowy,
zwróćmyrównieżuwagęna zachowanie
minimummetraodległościmebliod kominka, z którego mogą strzelać iskry,
stwarzając zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
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Projekcja
holografii 3D

Reklama

Wizualizacja narządów wewnętrznych chorego w czasie rzeczywistym w formie dotykowych hologramów 3D pozwoli na lepszą ocenę możliwości przeprowadzenia
operacji. Dzięki temu zabiegi będą
bezpieczniejsze. Technologia holograficzna poprawi bezpieczeństwo
w motoryzacji, potrafi też wskrzesić zmarłych artystów na scenie.
Na rynek trafiła już zminiaturyzowana płyta przeznaczona do projekcji holograficznych.
–Stworzyliśmytechnologiędotykowejprojekcjiholograficznej.Obrazemitowanyprzez wbudowanymonitor LCD
powstajena powierzchniszkłacharakteryzującego się refrakcją. Światło na wyświetlaczu ulega rozproszeniu i załamaniuwewnętrzuszkła,a potemponownie
ulegaskupieniu.W tensposóbpowstaje
obrazholograficzny,którymożemydotykać– tłumaczyw rozmowiez agencjąinformacyjnąNewseriaInnowacjeKazuhiroYamamotoz Aska3D.
Technologię dotykowej holografii 3Dbędziemożnawykorzystaćprzede
wszystkimw medycyniedo obrazowania
w czasierzeczywistym.Izraelskistart-up
RealView Imaging opatentował technologięumożliwiającąlekarzomhiperrealistyczną wizualizację obrazów narządów
wewnętrznych w postaci dotykowych
hologramów 3D. Po badaniach klinicznychprzeprowadzonychw kardiologiiinterwencyjnejtechnologiazostałajużwykorzystana w zabiegach. Trójwymiarowymi hologramami zainteresowana jest
jednaknie tylkomedycyna.
Technologia wykorzystywana jest
równieżw branżyrozrywkowej.W przyszłymrokurozpoczniesiętrasakoncertowa z udziałem hologramu zmarłej
w 2012 roku Whitney Houston, co
wzbudza duże kontrowersje. Przeciwnicy tego przedsięwzięcia powołują się
na wątpliwościnaturymoralnej,związane z komercyjnym wykorzystaniem pamięcio artystce.Szerzejhologramybędą
wykorzystywanem.in.w motoryzacji.

– Chcemy, aby ta technologia była
wykorzystywanaw medycynie,motoryzacjii narzędziachDigitalSignage.Jeżeli
chodzi o medycynę, lekarz w rękawiczkach nie musi dotykać wyświetlacza,
więcjesttobardziejhigieniczne.W przypadku Digital Signage po dotknięciu
ekranukątprojekcjijestnieograniczony,
zatem obraz może widzieć wiele osób.
W przypadku motoryzacji jest to nadal
bardziej futurystyczne rozwiązanie
z przeznaczeniem do luksusowych aut
z górnejpółki– mówiekspert.
Zainteresowanie technologią holograficznąwykazująjużtakżemarkimotoryzacyjnenastawionena sprzedażodbiorcymasowemu.Volkswagenzaprezentował w maju holograficzny moduł przeznaczonydo obsługisystemuaudio.Zostałonumieszczonyw bagażnikuprototypowego Golfa. Docelowo hologramy
mająsięjednakprzyczynićw motoryzacji
przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa,stanowiącnastępstwowyświetlaczyprzeziernychtypuHUD. Trójwymiarowe pola informacyjne mają być
dla kierowcy lepiej widoczne, a ich obsługabardziejintuicyjna.
Rozwiązanie
zaprezentowane
przez niemiecką markę motoryzacyjną
zajmowałojednakznacznączęśćbagażnika,więcabymogłotrafićna deskęrozdzielczą, musiałoby zostać mocno zminiaturyzowane.Aska 3Dopracowałajuż
płytyholograficzneo niewielkichrozmiarach.
–Pomyślnieuruchomiliśmymasową
produkcję płyty o wymiarach 20
x 20 cm.Wyceniliśmyjąna 300dol.Produktjestjużdostępnyi jesteśmyw stanie wyprodukować co najmniej 10 tys.
sztuk miesięcznie – deklaruje Kazuhiro
Yamamoto.
Według analityków z FutureWise
światowyrynekobrazowaniaholograficznegomado 2029rokuprzekroczyćwartość 5mlddol,a jegośredniorocznetempowzrostuw dekadzie 2019–2029osiągnieponad 32proc.
ŹRóDło: newseRiA. PL
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sprawdzony – niekręcony
PISEMNA GWARANCJA PRZEBIEGU
Wystartowała Kampania Uczciwych Sprzedawców Aut Używanych „Sprawdzony – Niekręcony”, mająca na celu wprowadzenie
na polskim rynku sprzedaży aut używanych
nowy standard – PISEMNĄ GWARANCJĘ
PRZEBIEGU.

cję – dodaje Maciej Szymajda, prezes StowarzyszeniaKomisów.

W kampaniiuczestnicządziałyautużywanych
dealerówsamochodów,firmysprzedająceautaużywane i komisy samochodowe w całej Polsce.
Wszystkiebiorąceudziałw kampaniifirmydeklarująw załącznikudo umowyz klientem,żesprzedawane przez nich auta używane są sprawdzone i mają
„gwarancjeprzebiegu”.Jeśliklientna podstawiezasadz regulaminuakcjiudowodni,żesamochódmiał
w ostatnimokresieprzed transakcjącofniętylicznik,
tosprzedawcaautabędziemusiałnietylkozwrócić
klientowipieniądzeza samochód(botow większościprzypadkówwynikaz przepisówprawa),aletakże wypłacić mu karę umowną w wysokości 1000
złotych.

• Skłonić klientów, by zwracali baczną uwagę
na stan licznika kupowanego pojazdu używanego,
żebydomagalisięod sprzedawcównowegostandardu „pisemnej gwarancji przebiegu” i kontrolowali
w dostępnychźródłach,czyoświadczeniejestprawdziwe.
• Spowodować, by „pisemna gwarancja przebiegu”stałasięstandardemobsługiklientówu polskichsprzedawcówautużywanych,zapewniającim
większąpewnośćprawnąprzy zakupachużywanych
auti eliminującz rynkunieuczciwychsprzedawców.
•Spowodować,byorganyścigania(prokuratorzy i policja) traktowali przestępstwo „fałszowania
liczników” bardzo poważnie i wykorzystali wszystkienoweinstrumentyprawnedo skutecznegokaraniaoszustów.
Kampanii towarzyszy strona internetowa
www.niekrecony.pl,na którejklienciznajdąodpowiedzina najważniejszepytaniadotycząceskutecznegounikaniazakupuautz „kręconymilicznikami”
orazmapęmiejsc,gdziemożnakupićautaużywane
z pisemnągwarancjąprzebiegu.Na stronieznajduje
się też krótki przewodnik dla organów ścigania,
przygotowany przez Stowarzyszenie Prawników
RynkuMotoryzacyjnego,którymapomócw sprawnymściganiutego„nowego”przestępstwa.
Zaczynamyz okołosetkąmiejscw Polsce,gdzie
można kupić auto z pisemna gwarancją przebiegu.
Alezarazbędzieichwięcej.Do kampaniicodziennie
przyłączają się nowe firmy. Zapraszamy każdego
uczciwego sprzedawcę. Wystarczy wejść na stronę
akcji www. niekrecony. pl znaleźć zakładkę „Dla

Dlaczego zdecydowaliśmy się robić taką Kampanię? Bo na naszym rynku ciągle jakieś 70 procent samochodów, tych przywożonych z zachodu, ale i tych
z Polski ma kręcone liczniki. i trzeba z tym wreszcie
skończyć – mówi Marek Konieczny, prezes związku
Dealerów samochodów, jednego z organizatorów
Kampanii.
Po cotorobimy?Bystworzyćna polskimrynku sprzedaży aut używanych nowy standard obsługi klienta, pisemną gwarancję przebiegu i dać
klientompewnośćzakupów.Impulsemdo organizacjiKampaniijestoczywiściezmianaprawa,polegającana wpisaniudo kodeksukarnegotakiego
przestępstwa,jakfałszowanielicznikóworazobciążeniu go karą do pięciu lat więzienia. Trudno
sobie wyobrazić lepszy moment na taką ak-

organizatorzy chcą w Kampanii zrealizować
trzy podstawowe cele:

Sprzedawców”i wypełnićdeklarację–zachęcaMarekKoniecznyi dodaje:Miejsce,gdziedziśzainaugurowaliśmy naszą Kampanię nie było przypadkowe. Zrobiliśmy to w salonie aut używanych Ford
AutoPlazaw Warszawie,w miejscugdzieponad 20
lattemurodziłysiępierwszeprofesjonalnestandardyhandlutzw.,,używkami”w Polsce.Mamywięc
nadzieję, że to miejsce przyniesie nam szczęście,
a nowy standard – Pisemna Gwarancja Przebiegu–zagościna stałena polskimrynku.
Partnerzy Kampanii: Akol, Motoraporter, gethelp,
otomoto
Kampanię wspierają także: Carsalon. pl, Mostva,
PPg, PKo Leasing, getin, Benefia, ergo hestia, tuiR
warta
Patroni Medialni: Moto. pl, Auto Świat, Miesięcznik
Dealer, Auto. pl, Polskiautohandel. pl

ustawa o „penalizacji kręcenia liczników”
25majaweszław życieustawaz dnia 15marca 2019o zmianieustawy–Prawoo ruchudrogowym oraz ustawy – Kodeks karny, penalizując
w polskimkodeksiekarnymprzestępstwo„kręcenia
licznika” w samochodzie i wprowadzając liczne
czynnościadministracyjnei kontrolnemająceograniczyćdo minimumtępatologię
Nowe przepisy składają się z dwóch części–części„administracyjnej”orazczęścikarnej.
Część karna to wprowadzenie do Kodeksu
karnego zupełnie nowego typu przestępstwa.
jest to art. 306a Kodeksu Karnego:
„§1.Ktozmieniawskazaniedrogomierzapojazdumechanicznegolubingerujew prawidłowośćjego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności
od 3miesięcydo lat 5.

§2.Tejsamejkarzepodlega,ktozlecainnejosobiewykonanieczynu,o którymmowaw ust.l.
§3.W wypadkumniejszejwagi,sprawcaczynu
kreślonego w §1 lub §2, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.”
Przewidziana sankcja jest bardzo wysoka. Co
jednaknajważniejsze–w przepisiewprostwskazano,żekarzepodlegarównieżzlecającyfałszowanie
wskazańlicznika.Ukrócitowięcprzemysł„cofania
liczników”i oferowaniategotypuusługna rynku.
z kolei część „administracyjna” dotyczy
kwestii dopuszczalności wymiany licznika,
który opisuje art. 81a Prawa o ruchu drogowym:
„Wymianadrogomierzajestdopuszczalna,gdy
drogomierznieodmierzaprzebiegupojazduw sytuacji,w którejzewzględuna przeznaczeniedrogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub
gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu,
z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko
na drogomierzsprawnyi właściwydladanegotypupojazdu.”
Po takiej wymianie obowiązkowe będzie zgłoszeniesięw ciągu 14dnido stacjikontrolipojazdów
w celusprawdzenia,czylicznikprawidłowodziała.
Badaniekosztuje 100złotych.Faktwymianylicznikajestodnotowywanyw CEP,niemawięckonieczności„ustawiania”gowedługpoprzedniegowskazania.Bardzoważnąkwestiąjesttakżeto,żewedług
nowychprzepisówPolicja,StrażGraniczna,InspekcjaTransportuDrogowego,ŻandarmeriaWojskowa
i służbycelnebędąmiałyobowiązekspisywaniaaktualnegostanulicznikakontrolowanegoauta,także
pojazdu niezarejestrowanego, holowanego, bądź
przewożonego na przyczepie. Dane trafią do CentralnejEwidencjiPojazdów.
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zmiany prawa to mało. Potrzebna jest jeszcze
wielka akcja informacyjna
Ale sama zmiana prawa to za mało. Dlatego
Związek Dealerów Samochodów, Stowarzyszenie
Komisówi ForumRynkuSamochodówUżywanych
przy wsparciupartnerów,prowadząakcjęinformacyjną,marketingowąi prawną,mającejna celudopilnowanieabypostanowieniaustawybyłystosowanei egzekwowane,informującąPolakóww jakisposóbsprawdzićczykupowaneautoużywanema„cofniętylicznik”i przedewszystkim,byw jaknajwiększymstopniuwyeliminowaćz rynkunieuczciwych
sprzedawców
Akcjaskładasięz kilkuetapów.Pierwszyz nich
pod hasłem „Zwijajcie szyldy” ma spowodować
zniknięcie z polskich dróg i z polskiego Internetu,
a najlepiejz polskiejrzeczywistościfirm,któreopierają swój biznes na usługach „korygowania liczników”. Drugi „Sprawdzony/Niekręcony” ma upowszechnićna polskimrynkunowystandardw sprzedażyautużywanych–pisemnągwarancjęprzebiegu,
któradaklientowiwiększąpewność,żekupujepewne,sprawdzoneauto.

ile przeciętny Kowalski traci na „kręceniu
liczników”? skala zjawiska i garść statystyk
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Manipulacjeprzy licznikachtoprawdziwaplaga w całej Unii Europejskiej. Przygotowany
w styczniu 2018r.raportParlamentuEuropejskie-
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gowskazuje,żedo tegotypuoszustwznacznieczęściejdochodziw przypadkuautz importuniżkrajowegopochodzenia,a szacunkowykosztdlakonsumentów i gospodarki unijnej to zawrotna suma 8,8mldeuro.
Kierowcy w Polsce są szczególnie narażeni
na negatywnekonsekwencjetegozjawiskazewzględuna masowyimportsamochodówz krajówUnii
Europejskiej,którysięgacorokuod 800tys.do nawet 1mlnaut.GłównymźródłemautimportowanychsąNiemcy,skądod styczniado kwietniatego
rokusprowadziliśmyaż 193,6tys.pojazdów.Z tamtejszychdanychwynika,żecotrzecieautow Niemczechmaskorygowanyprzebieg,a strataz tegotytułu dla nabywcy wynosi co najmniej 3 tys. Euro
(równowartośćok. 13tys.zł).Oznaczato,żetylko
od stycznia do kwietnia br. za takie auta (63 tys.
sprowadzonychz Niemiecz cofniętymlicznikiem)
nabywcyw Polscemogliprzepłacićaż 830mlnzł.
Na tymniekoniec,bow Polsceautaz importusą
takżeprzedmiotemmanipulacji.
Nabywcy samochodów używanych w Polsce
rocznie tracą miliardy złotych w wyniku kręcenia
liczników. Z analizy serwisu autoDNA. pl, który
od 2010r.świadczyusługisprawdzaniahistoriipojazdówna podstawienumeruVIN,wynika,żenawet niewielka korekta o 25 tys. km w przypadku
popularnych modeli powoduje stratę u nabywcy
o conajmniej 2tys.zł

Konkretnestratyzależąod modelu.W przypadkuAudiA4 2.0TDI,jednegoz najpopularniejszych
samochodówna rynkuwtórnym,cofnięcielicznika
o 25tys.kmoznaczacenęzawyżonąażo 3,2tys.zł.
Tyle może stracić nabywca ze względu na różnicę
między deklarowanym a faktycznym przebiegiem.
DlaVolkswagenaPassata 2.0TDItastratawynosi
średnioblisko 3,7tys.zł.Imautodroższe,tymwięcejmożnastracići np.dlaBMWserii 5 3.0dróżnicawynosijuż 5,7tyśzł.
To wartości średnie dla rocznika 2010, natomiastimsamochódmłodszy,tymkażdycofniętykilometrkosztujenabywcęwięcej.DlaAudiA4 2.0
TDI z 2014 r. koszt cofnięcia wskazania licznika
przebieguo 25tys.kmtojuż 6,2tys.zł,czylio bliskodwarazywięcejniżstratadlategomodeludla
rocznika 2010. Dlatego w przypadku samochodu
kilkuletniegokorektaze 100tys.kmna np. 75tys.
kmmożemiećpodobnyskutekcenowy,jakcofnięcieo kilkasettysięcykmw kilkunastoletnimsamochodzie. Bardzo często barierą psychologiczną dla
nabywcyjest 200tys.km–autaz przebiegiempowyżejtejgranicytrudniejjestsprzedać.Tentrend
widać w popularnych serwisach ogłoszeniowych,
gdzieautużywanychz przebiegiemdo 200tys.km
jestznaczniewięcejniżtychz przebiegiempowyżej
tejwartości.
Skala „kręcenia” w Polsce jest bardzo duża.
Z szacunków wynika, że niższe od faktycznych
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wskazania liczników dotyczą łącznie nawet 80%
sprowadzonych do Polski aut, a średnia korekta
to 100-150tys.km.Oznaczato,żez 335,5tys.aut
sprowadzonychdo Polskiw okresiestyczeń–kwiecień 2019r.aż 268,4tys.sztukmogłobyćpoddane
manipulacji. Warto podkreślić, że proceder ten
kwitnieod 15lat,a więcmomentuwejściaPolski
do UniiEuropejskiejw maju 2004r.Sytuacjanieco
poprawiłasię,kiedytoz początkiem 2014r.w bazieCEPiKzaczęłybyćgromadzonedanedotyczące
przebiegupojazdu.Topomagawychwycićmanipulacje zrobione w ostatnich latach na rynku krajowym.
MAReK KonieCzny
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