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Delegacja z Ameryki
w Rzeszowie
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W dniu 21 października Władysław
Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego przyjął delegację z miasta Gainesville, amerykańskiego partnera miasta Rzeszowa. Delegacji z Florydy przewodzi Ed Braddy - Prezydent
Miasta Gaiesville, któremu towarzyszą przedstawiciele ze środowiska naukowców i przedsiębiorców. Amerykanie na Podkarpaciu będą przebywać
do końca tygodnia. Odwiedzą m.in.
PPNT AEROPOLIS i spotkają się z władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas rozmowy okazało się jak wiele wspólnych cech mają Rzeszów i Gaie-

sville - miasta promujące się jako stolice
innowacji. Gainesville to prężny ośrodek
naukowo badawczy, z wiodącą specjalizacją przeszczepów tkanki ludzkiej. To właśnie w tej tematyce współpracę z amerykańskim szpitalem Shands podjęło już
podkarpackie środowisko medyczne.
Obecny na spotkaniu Prezes Polsko
Amerykańskiej Izby Handlowej w Miami
zachęcał marszałka, by podkarpackie firmy zapoznały się z olbrzymimi możliwościami, jakie niesie ze sobą aktywność
w Strefie Wolnego Handlu w Miami.
Proponuje on możliwość stworzenia polskiego stoiska w funkcjonującym na tere-

nie strefy stałym pawilonie wystawienniczym. Przypomina, że Miami jest olbrzymim portem przeładunkowym, miejscem
zawierania kontraktów biznesowych, jak
również nieformalną stolicą całej Ameryki Łacińskiej.
Marszałek Władysław Ortyl wyraził
głębokie zadowolenie z możliwości
współpracy i czerpania licznych doświadczeń od amerykańskich partnerów. Duże
nadzieje marszałek wiąże także z faktem
zainicjowania podczas swojej najbliższej
wizyty w Miami, współpracy Portu Lotniczego Rzeszów -Jasionka z Portem Lotniczym w Miami.
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Do sprzedania komfortowe bardzo ładne , jasne i przestronne
mieszkanie o pow. 69 m2 w Krośnie przy ul. Armii Krajowej oś.
Markiewicza. Mieszkanie składa się z 3 niezależnych pokoi,
kuchni z jadalnią, łazienki oraz wc. Do mieszkania przynależy
duży balkon (loggia) ok. 7 m2 oraz piwnica. W pokojach oraz przedpokoju: parkiet, w kuchni, łazience i wc:
płytki. Ściany szpachlowane, malowane w jasnej ciepłej kolorystyce. W cenie mieszkania pozostaje
zabudowa kuchenna oraz zabudowa przedpokoju (2 szafy wnękowe). Nowe okna PCV.
Mieszkanie wolne od zaraz! Nie wymaga żadnych nakładów finansowych.
Atrakcyjna lokalizacja! w niedalekiej odległości przedszkole, szkoła, przychodnia, poczta, basen,
Galerie Handlowe. Cicha spokojna dzielnica, dużo terenów zielonych oraz plac zabaw dla dzieci.
Cena za m2: 3043,48 zł - do negocjacji
lub:
wynajem - 650 zł miesięcznie

SPRZEDAM

Tel. 604 82 33 55
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Samorząd w nowej perspektywie finansowej
„Samorząd w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020”, to tytuł
konferencji, która rozwiać ma wątpliwości wójtów, burmistrzów i starostów z regionu na temat zasad finansowania unijnych projektów.
Zmiany w programach, które już od
przyszłego roku wejdą w życie, tłumaczyła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. W
konferencji uczestniczył marszałek
Władysław Ortyl wraz z dyrektorami z Departamentu Rozwoju Regionalnego – Mar tą Mat czyńską i
Adamem Hamryszczakiem.

Gości w auli nowego budynku przywitał gospodarz uniwersytetu, rektor Aleksander Bobko, który powiedział, że sukces, który udało się osiągnąć dzięki unijnym pieniądzom jest sukcesem połowicznym. Aby iść dalej, zdaniem rektora Bobko, trzeba pytać, co dalej.
Jestem pełen optymizmu i nadziei, że
nowa perspektywa unijna będzie sukcesem – podkreślał rektor. – Oby tylko warunki, w ramach których będziemy realizować przyszłe projekty, nie były trudniej-

Jak skutecznie współpracować dla
wspólnego dobra? Czym jest praca
zespołowa? Skąd czerpać motywację
do wspólnych inicjatyw? Na te i inne
pytania próbowano odpowiedzieć
podczas debaty w Urzędzie Marszałkowskim „Dobro wspólne – lepsza jakość życia". Debatę zorganizowała
Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych.

Rozpoczynając debatę marszałek
Władysław Ortyl powiedział, że mieszkańcy Podkarpacia są ludźmi aktywnymi, przedsiębiorczymi i gospodarnymi
o otwartym sercu oraz, że potrafią
nieść pomoc. A dowodem na to są
chociażby liczne nagrody dla różnych
organizacji i stowarzyszeń z Podkarpacia.
Możemy na tej bazie budować
kolejne dzieła, a jednym z takich
dzieł jest Kar ta Solidar ności, która
ma przypominać o najważniejszych
ideach: współpracy, solidar ności, samorządności, dziedzictwa, rozwoju
społecznego i odwołuje się w swych
zapisach do idei nauczania Jana Pawła II. Chciałbym, żeby ta Kar ta Solidar ności, nad którą rozpoczynamy
dziś prace, była swoistym paktem
społecznym, ustanowionym dla
wspierania rozwoju samorządności
społecznej – mówił marszałek.

sze od tych, które obowiązywały do tej
pory – zaznaczył.
Minister Bieńkowska chwaliła samorządowców, środowiska naukowe i
przedsiębiorców. Mówiła o tym, jak
zmienia się Polska dzięki pieniądzom

unijnym. Podkreśliła, że bez nich potrzebowalibyśmy 30 lat by to osiągnąć, a tak
udało się to w ostatniej dekadzie. Jej zdaniem nasza pracowitość była mocnym
argumentem przy negocjacjach budżetu
nowej perspektywy.

Otrzymaliśmy 80 miliardów euro, bo jako kraj w stosunku do liczby wniosków mieliśmy w nich najmniej błędów, udowodniliśmy, że umiemy z tych pieniędzy korzystać –
tłumaczyła minister.
Podczas swojego wystąpienia minister

Bieńkowska uczuliła samorządowców na
to, że ogromny budżet, który będzie do
dyspozycji w nowej perspektywie to wcale
nie będą łatwe pieniądze. Tłumaczyła jak
wyglądają programy i co w nich będzie
najważniejsze. Zwróciła uwagę m.in. na to,
że pieniędzy na infrastrukturę będzie
mniej niż było do tej pory. Więcej natomiast pojawi się ich na działania związane
z działaniem partnerskim.
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl mówił o istocie
naboru przedsięwzięć priorytetowych o
kluczowym znaczeniu dla województwa.
Wszystko w kontekście nowej perspektywy, której główną cechą ma być innowacyjność. Podkreślał, że podnoszenie konkurencyjności regionu zależeć będzie od
realizacji poszczególnych zadań strategii
województwa w oparciu o konkretne
przedsięwzięcia priorytetowe. Te natomiast mogą być realizowane o ile znajdą
finansowanie w konkretnych programach
- rządowych czy regionalnych. W związku
z tym namawiał zebranych samorządowców do tego, aby szukali partnerów w realizacjach przyszłych projektów.

Debata o współdziałaniu
Organizatorem i głównym pomysłodawcą spotkania była Łucja Bielec
prezes mieleckiej Fundacji S.O.S. Życie, która powiedziała, że wszystkie
pozytywne działania dla wspólnego
dobra muszą doprowadzić do zmiany,
a zmiana dopiero spowoduje rozwój.
Nam chodzi o bardziej intensywny rozwój naszych środowisk, naszych wsi, miast, powiatów i regionu,
żeby wspomagać np. samorząd woje wództwa, a samorząd, żeby wspomagał nas. To są zależności, które muszą zaistnieć, żeby nastąpiła zmiana,
która spowoduje rozwój – powiedziała Łucja Bielec.
W jakim stopniu jest wykorzystany kapitał ludzki na Podkarpaciu i w
innych regionach kraju – to temat
pierwszej części debaty, w której głos
zabrali prelegenci z Krakowa, Rzeszowa, Poznania i Mielca. Między innymi
dr Leopold Zgoda, filozof, etyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
oraz prof. Aleksander Surdej – także z
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dr Hubert Sommer z Uniwersytetu Rzeszowskiego przekonywał, że Podkarpacie ma wielki potencjał społeczny
w postaci różnych stowarzyszeń i organizacji, które chętnie włączają się w
liczne akcje i działania. Dodał także, że
ludzie, którzy potrafią działać na rzecz
innych są godni najwyższej pochwały.
Adam Hamryszczak, zastępca dyr.
Departamentu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego mówił z kolei o tym, że organizacje pozarządowe
na Podkarpaciu są najbardziej aktywne w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy. Analizując regionalne programy
operacyjne, na Podkarpaciu liczba i
war tość projektów zrealizowanych
przez NGO's jest największa.
Dy rek tor Ham rysz czak mówił
także o tym, że organizacje pozarządowe z Podkar pacia mogą się jeszcze
ubiegać o dofinansowanie na swoją
działalność z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zachęcał również
reklama

wszystkie osoby działające w stowarzyszeniach i organizacjach, aby brały udział w pracach nad tworzeniem
nowego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, bo jak dodał organizacje pozarządowe na pewno będą w

nowej perspektywie finansowej znaczącym „aktorem".
Spotkanie zakończyło się debatą,
podczas której próbowano odpowiedzieć m.in. na pytanie: czy solidarność w
działaniu jest wspólnym interesem?
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Drzwi do świa ta na sto lat ka?
Marka VOX ma do nich klucz
Głośna muzyka, spotkania
z przyjaciółmi, nauka i niekończące się rozmowy przez telefon… pokój nastolatka to królestwo nieposkromionej energii.
Drzwi do pokoju to gwarancja
niepodległości tego królestwa.
Dobrze dobrane potrafią jednak znacznie więcej niż oddzielać pomieszczenia. Tam, gdzie
potrzeba rozwiązań do zadań
specjalnych Drzwi i podłogi
VOX oferują konfigurator
drzwi, dzięki któremu młody
człowiek będzie mógł zrealizować nawet najbardziej nietypowe pomysły.

Królowa szkolnych dyskotek, zapalony sportowiec, introwertyczny amator gier
komputerowych – każdy z nich ma własne, indywidualne potrzeby. Wymagająca
przestrzeń pokoju nastolatka musi wyjść
im naprzeciw. Konfigurator dostępny
na stronie internetowej marki Drzwi VOX
proponuje nowatorskie rozwiązania estetyczne i praktyczne, które wpisują się
w rozmaite modele życia młodych ludzi.

Zamiast plakatu…
…wybierz obraz nadrzwiach. Możliwość zaprojektowania własnego modelu
drzwi to nie lada gratka dla kreatywnych
nastoletnich umysłów. Konfigurator online, który proponuje marka Drzwi VOX,
reklama

adeptki elegancji mają inne
zdanie na ten temat, dyskusja
jest bezcelowa. Imponujących
rozmiarów lustro na skrzydle
drzwiowym z pewnością zadowoli każdą młodą damę, skracając proces porannej gehenny.
Lustro jest przyklejone specjalną techniką, która chroni je
przed pęknięciem, nawet gdyby komuś zdarzyło się trzasnąć
drzwiami. Oczywiście – przypadkowo…

Więcej niż drzwi
daje możliwość wyboru jednego spośród
rozmaitych modeli i dostosowania go
do własnych potrzeb, na przykład poprzez umieszczenie na skrzydle drzwi dużego motywu graficznego. Ta efektowna i oryginalna ozdoba zdefiniuje charakter pokoju, będąc odbiciem gustu lub pasji jego właściciela. Romantyczne nastolatki mogą zdecydować się na delikatny
wzór kwiatowy, fani muzyki docenią motyw nut i kluczy wiolinowych, Statua Wolności, Big Ben czy Wieża Eiffla staną się
oryginalnie przechowanym wspomnieniem lub wizualizacją dalekich podróży.

Nie mam się w co ubrać!
To kwestia, którą rodzice każdej nastolatki przerabiają co rano. Może szkoła
to nie wybieg mody, ale jeśli młode

Ozdoba w postaci motywu graficznego czy lustro na fragmencie lub całej powierzchni drzwi to nie wszystkie opcje, jakie oferuje konfigurator. Drzwi w pokoju
nastolatka mogą stać się niestandardowym
miejscem do przechowywania drobiazgów
lub organizacji dnia. Specjalne szyny, montowane w różnych miejscach drzwi, mogą
zostać skompletowane z wieszakami lub
haczykami, stanowiąc przestrzeń do wieszania ubrań lub przechowywania akcesoriów w pojemnikach. Drzwi mogą być również wyposażone w zamontowaną wewnątrz tablicę magnetyczną. Komplet magnesów i plan lekcji, grafik zajęć lub karteczki przypominające wiszą w miejscu,
którego wychodząc z pokoju po prostu nie
da się ominąć. Świetna opcja dla zapracowanych i zapominalskich.

Gdy w pokoju nastolatka do pełnego
luzu brakuje kilku centymetrów, niestandardowe wykorzystanie drzwi jest świetnym rozwiązaniem. Wachlarz możliwości
jest tak szeroki, że niewątpliwie każdy
młody człowiek zaprojektuje takie drzwi,
które będą najlepsze właśnie dla niego.
Czy w tym bujnym okresie życia może
być coś ważniejszego niż robienie rzeczy
po swojemu?
Wię cej in for ma cji na:
www.drzwi.vox.pl
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Halloween – święto wcale nie takie straszne
Straszne przebrania, uśmiechnięte buzie i kosze pełne słodyczy – Halloween to święto, które cieszy przede wszystkim najmłodszych. Aby
jednak dostawać cukierki, zamiast robić psikusy - trzeba się odpowiednio przebrać.

mu przebranie będzie robiło jeszcze większe wrażenie
- dodaje. Dla dodatkowego efektu warto położyć warstwę purpuryny, czyli organicznego barwnika. Najlepiej będzie się trzymać, jeśli nałożymy ją na ciągle wilgotny makijaż.

Halloween – jak trafiło do Polski?

Straszne dekoracje

Większość z nas jest ciągle przekonana, że Halloween to typowo amerykańskie święto, które przyszło do Polski właśnie z USA. Nic bardzie mylnego. Halloween czerpie bowiem z tradycji Wigilii
Wszystkich Świętych, którą obchodzono 31 października na wyspach. Tego dnia Celtowie żegnali
porę letnią, a witali zimową. Wierzono również, że
w tym dniu zaświaty przenikają się ze światem
ludzkim, co do tej pory znajduje swoje odbicie w
świątecznych dekoracjach czy przebraniach. Choć
obecnie Halloween rzeczywiście cieszy się największą popularnością w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii, gdzie świętowane jest
na równi z Bożym Narodzeniem, również w Polsce
znajduje coraz więcej zwolenników. Zwłaszcza
wśród dzieci, które uwielbiają przebierać się za niecodzienne postacie. Tym samym coraz częściej, zarówno w przedszkolach jak i szkołach podstawowych, organizowane są dla najmłodszych bale przebierańców. War to bowiem pamiętać, że wbrew niektórym opiniom, Halloween to doskonała okazja,
aby w zabawie wzięli udział rodzice wraz ze swoimi
pociechami. Ich pomoc będzie niezastąpiona,
zwłaszcza podczas malowania twarzy, wycinania
szczegółowych dekoracji czy nawet przy właściwym
dopasowaniu przebrania. Najważniejsze jednak, że
nie trzeba specjalnych nakładów finansowych, aby
w pełni wczuć się w klimat Halloween. Niezbędne
będą do tego kredki, farby, nożyczki, trochę papie-

W przypadku dekoracji lub akcesoriów najlepszym rozwiązaniem będą farby temperowe, czyli tzw.
gwasz. Tworzą widoczną warstwę koloru praktycznie
na każdej powierzchni, mają gęstą, lekko mazistą konsystencję. Nakładać je można pędzlem, gąbką lub
szpatułką. Z ich pomocą stworzymy prawdziwą
różdżkę lub miotłę dla małej czarownicy, a także pomalujemy kosze lub pojemniki na słodkości. Przydadzą się również, jeśli zamiast wycinać dynię, chcemy
ją jedynie pomalować.
W przypadku dekoracji wykonywanych z papieru lub kartonu wystarczą zwykłe, dobrze kryjące farby lub flamastry. Jeśli nie chcemy malować twarzy,
możemy również przygotować maskę np. z papierowego talerzyka. Wystarczy wyciąć otwory w strategicznych miejscach, pomalować je flamastrami według
uznania i przewlec gumkę, która utrzyma taką maskę
na głowie.
W podobny sposób możemy udekorować kartonową czapkę dla wiedźmy lub różki dla diabełka. Alternatywą dla papierowego talerzyka lub brystolu
może być masa papierowa, bardzo często wykorzystywana właśnie podczas tworzenia dekoracyjnych akcesoriów.
Z jej pomocą również stworzymy lekką maskę,
którą następnie będzie można dowolnie pokolorować. Modelowanie jest jednak trudniejszą metodą,
dlatego przyda się wówczas pomoc rodziców lub starszego rodzeństwa.

reklama

ru i najlepiej mazaki do malowania twarzy. Oto kilka prostych porad, jak przygotować się do tego
„strasznego święta”.

Cukierek albo psikus!
„Cukierek albo psikus” (z ang. trick or treating)
to główna atrakcja podczas halloweenowej nocy.
Dzieci przebrane za różne straszne stwory przechadzają się między domami sąsiadów, zbierając słodycze
lub, gdy nie otrzymają oczekiwanej porcji słodkości,
szykując im drobnego psikusa. Zabawa ta jednak wymaga imponującego stroju. W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem będą farby do malowania twarzy

i ciała. Z ich pomocą bez najmniejszego problemu
stworzymy makijaż a’ la zombie, wampir, mumia czy
dowolna inna postać. Farby takie nie zawierają szkodliwych substancji, łatwo się nakładają i zmywają,
dzięki czemu do zabawy mogą wykorzystywać je nawet przedszkolaki.
- Przeważnie takie produkty jak kredki do malowani twarzy mogą używać trzylatki, o ile pomogą im
w tym rodzice. Natomiast farby, które nakłada się już
pędzelkiem, najlepsze będą dla dzieci, które skończyły 7 lat– wyjaśnia Marzanna Raczkiewicz, ekspert z
firm MERplus. - Zarówno kredkami, jaki farbami
można wykonać bardzo precyzyjne kreski, dzięki cze-
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BANKI SPÓŁDZIEL CZE

Stabilność i pewność działania
Na jakim obszarze działa
Podkarpacki Bank Spółdzielczy?

Trzon działalności PBSbank skupia
się na terenie Podkarpacia, gdzie Bank posiada blisko 90 placówek, niemalże we
wszystkich większych ośrodkach. Tutaj
także znajduje się siedziba Banku. Dodatkowo funkcjonuje w Polsce 6 oddziałów
Spółki PBS Finanse S.A. w: Krakowie, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Gdyni
i Lublinie. Bank należy do czołówki największych banków spółdzielczych w Polsce pod kątem wysokości kapitałów własnych i ilości placówek.
Dla jakich klientów Podkarpacki Bank Spółdzielczy ma ofertę? Czy każdy
klient znajdzie tu coś odpowiedniego dla siebie?

PBSbank posiada szeroką gamę produktów depozytowych, kredytowych,
ubezpieczeniowych i doradczych, zarówno dla klientów indywidualnych, małych
i średnich przedsiębiorstw, a także dla dużych korporacji. Jednym z głównych celów PBSbank zapisanych w misji jest zaspokajanie potrzeb finansowych społeczności lokalnej. Bank musi być i jest przygotowany do zaoferowania zróżnicowanych produktów depozytowych i kredytowych na konkurencyjnych stawkach. Niejednokrotnie produkt bankowy dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Zdecydowanym atutem działania naszego Banku jest szybka decyzyjność.
Czy zna Pani osobiście
swoich klientów?

W znacznej mierze tak. Jednakże biorąc pod uwagę wielkość naszego Banku
i Oddziału, którym kieruję poznanie
wszystkich klientów osobiście jest niewy-

konalne. Oddział Wiodący w Rzeszowie
posiada kilkanaście placówek, w których
pracownicy w większości znają swoich
klientów, co pozwala im na indywidualne
podejście do ich potrzeb.
Jakie branże dominują
wśród firm obsługiwanych
przez Podkarpacki Bank
Spółdzielczy? Czy widać
pod tym względem jakąś
lokalną specyfikę?

Podkarpacki Bank Spółdzielczy obsługuje podmioty niemalże z wszystkich branż
funkcjonujących na naszym rynku. W zależności od lokalizacji placówki można zauważyć pewną tendencję. Oddziały Banku zlokalizowane w większych aglomeracjach charakteryzuje obsługa podmiotów z branż
produkcyjnych, handlowych i usługowych.
Obszary górskie i tereny mniej zaludnione
charakteryzują się dużą ilością podmiotów
branży agroturystycznej, gastronomicznej,
drzewnej, produkcji rolnej.
Czym różni się Bank Spółdzielczy od banków komercyjnych?

Tym, co zdecydowanie odróżnia banki spółdzielcze od komercyjnych jest to,
że są one jednocześnie i bankiem i spółdzielnią, co w dużej mierze decyduje o celu działalności takiej instytucji. Banki
spółdzielcze w odróżnieniu od banków
komercyjnych, nie dążą wyłącznie
do maksymalizacji zysku, ale finansowo
wspierają swoich członków. Celem funkcjonowania Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jest systematyczne umacnianie
udziału w rynku i stymulacja rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.
Skoro Bank Spółdzielczy
jest mniejszy niż banki komercyjne, to czy moż-

Roz mo wa z Pa nią
Ka ro li ną Bart kow ską-Ma zur
Dy rek tor PBS bank
Od dział Wio dą cy w Rze szo wie

na bezpiecznie powierzyć
mu pieniądze?

Zdecydowanie tak. PBSbank posiada gwarancje Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, podlega nadzorowi ze
strony Komisji Nadzoru Finansowego,
a jego polityka zarządzania jest czytelna dla klientów. Ponadto banki spółdzielcze działają na bazie prawa bankowego i spółdzielczego, dając tym samych gwarancję stabilności i pewności
działania.
Kto jest właścicielem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego?

Struktura własności w banku spółdzielczym jest mocno rozproszona. Każdy, kto wykupi udziały banku spółdzielczego staje się jego właścicielem. Podkarpacki Bank Spółdzielczy ma blisko 13 tysięcy udziałowców. Są to w zdecydowanej
większości osoby prywatne, ale także kilkadziesiąt osób prawnych. Ich udział
w zarządzaniu bankiem opiera się na zebraniu przedstawicieli, które mianuje Radę Nadzorczą.
Wiadomo, że banki komercyjne chcą mieć jak największe zyski. A Bank
Spółdzielczy? Czy ma zyski? Na co są przeznaczane i kto o tym decyduje?

Każdy bank musi posiadać zysk, aby
móc się rozwijać, także bank spółdzielczy.
Ponadto normy ostrożnościowe obowiązujące w obszarze bankowości i dotyczące także banków spółdzielczych nakładają
obowiązek wypracowania wskaźników finansowych pozwalających na stabilne
funkcjonowanie. Zysk PBSbanku przeznaczany jest na budowanie kapitału, wpro-

wadzanie nowoczesnych technologii
a także, co ważne na wypłatę dywidendy
dla swoich udziałowców.
Czy mieszkańcy regionu
mają jakieś korzyści z działania tutaj Banku Spółdzielczego?

Zaangażowanie społeczne naszego
Banku postępuje na wielu płaszczyznach.
Od wielu lat PBSbank wspiera inicjatywy

lokalnych społeczności, placówki oświatowe, inicjuje i wspiera wydarzenia kulturalne w regionie, a także dba o rozwój dzieci. Wspomagamy wiele drużyn sportowych z Podkarpacia, które dzięki pomocy
finansowej mają szansę się rozwijać.
We wrześniu br. stworzyliśmy Fundację PBS „Pomagam”, której głównym
zadaniem jest wspomaganie rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci, pomoc w tworzenie klas integracyjnych
i stwarzanie równych szans rozwoju dla
naszych najmłodszych pociech. Korzystając z usług PBSbank klienci bezpośrednio wspomagają dzieci, gdyż Bank
zrzeka się części dochodów na rzecz
Fundacji. Całemu przedsięwzięciu patronuje Ar tur Andrus.
Jakie są Pani zdaniem atuty regionu, w którym działa Pani bank? Czym lokalni
przedsiębiorcy mogą konkurować na rynku polskim,
a może nawet międzynarodowym?

Mocnym atutem regionu są firmy
zlokalizowane wokół branży lotniczej.
Nie mówię tylko o dużych korporacjach
jak WSK PZL, Borg Worner, MTU, ale
także znacznie mniejszych lokalnych
podkarpackich firmach produkcyjnych,
dla których stwarza się szansa rozwoju.
Obser wacja rynku wskazuje także na rozwój firm z szeroko rozumianej branży
chemicznej,
Niewątpliwie ważnym pod względem
turystycznym regionem są Bieszczady,
które być może wymagają szerszej reklamy w Polsce i Europie, aczkolwiek stanowią ciekawy „towar eksportowy”.
Dużym atutem regionu jest lotnisko
i miejmy nadzieję drogi szybkiego ruchu
i autostrada.
Roz ma wia ła Jo an na Ga jos
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Spróbuj kawy najwyższej jakości

Przez dwa tygodnie kawa w
McDonald’s® nie kosztuje nic!
ślonych wymagań dotyczących zarówno sposobu uprawy jak i warunków pracy swoich pracowników.
Aby zachęcić do spróbowania tego wyjątkowego smaku i zapoznania się z najwyższą jakością
oferowanej kawy, McDonald’s
przygotował specjalną promocję
„Kawa Gratis”. Przez dwa tygodnie każdy gość otrzyma bezpłatny kubek kawy. Do wyboru są
trzy świeżo mielone propozycje:
Małe Cappuccino, Mała Kawa
Czarna i Mała Kawa Biała. Co
ważne, aby otrzymać kawę gratis,
nie trzeba dokonywać żadnego zakupu.
Promocja będzie obowiązywać we wszystkich lokalach
McDonald’s w Polsce od 22 października do 4 listopada 2013 roku w godzinach porannych. W zależności od restauracji, kawa będzie ser wowana od godziny
otwarcia lokalu lub od godziny
ser wowania menu śniadaniowego.
Od poniedziałku do piątku można korzystać z oferty do godziny
10:30, natomiast w soboty i niedziele do 11:00.

W godzinach porannych goście
wszystkich restauracji McDonald’s w Polsce mogą delektować się kawą całkowicie bezpłatnie. Rozpoczęła się wielka
akcja promocyjna – „Kawa
Gratis”.

W McDonald’s wysokiej jakości napoje kawowe przygotowywane są ze świeżo mielonych ziaren
mieszanki przygotowanej na specjalne zamówienie firmy. Składają
się na nią starannie wyselekcjonowane ziarna kawy Arabica z Kolumbii i Brazylii. Kawa Arabica to
najstarszy i najszlachetniejszy gatunek kawy. Ziarna Arabiki są podłużne, zielonkawe i mają jasną, wężykowatą lub łukowatą bruzdę.
Charakteryzuje je lekko kwaskowaty smak oraz intensywny aromat.
Ziarna kawy palone są do uzyskania ciemnego koloru, w ten sposób
wydobywa się ich specyficzny aromat. Ziarna z Kolumbii nadają kawie pełny, cytrusowo-owocowy
smak z delikatną goryczką, a surowiec z Brazylii uzupełniają ją o bogatą, ziemistą nutę. Ziarna, z których przygotowywane są napoje kawowe w McDonald’s pochodzi wyłącznie
z plantacji prowadzonych w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego wzrostu i
sprawiedliwego handlu (fair trade). Potwierdzeniem tego jest przyznanie wyko-

rzystywanemu przez McDonald’s surowcowi certyfikatu organizacji ekologicznej
Rainforest Alliance. W praktyce oznacza
to, że plantatorzy uprawiający tej klasy surowiec muszą spełniać szereg ściśle okre-

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

Ostatni dzwonek dla uczniów
z województwa podkarpackiego na udział
w konkursie Tesco dla Szkół
– „Talent do niemarnowania”
Jesz cze
tyl ko
do 8 li sto pa da
szkoły mogą zgłaszać się do konkursu Tesco dla
Szkół – „Ta lent
do nie mar no wa nia” i wal czyć
o jedną z 10 pracow ni mul ti me dialnych oraz wyposażenie szkolnej sali kinowej.
11. edy cja pro gramu Tesco dla
Szkół koncentruje się na problemie marnowania żywności, a jego partnerem merytorycznym jest Federacja Polskich Banków
Żywności.

Już ponad 30 placówek z województwa podkarpackiego zgłosiło się do udziału w konkursie
i przygotowuje prace konkursowe. Czy Wasza najbliższa szkoła dołączyła do zabawy i ma szansę
na wygraną?
Uczestnicy konkursu będą poznawać sposoby na niemarnowanie jedzenia i rywalizować
o cenne nagrody w emocjonującym konkursie filmowym, wśród jurorów którego znajdą się m.in.
wykładowcy profesjonalnej szkoły filmowej Wajda School oraz znany i ceniony krytyk kulinarny

Robert Makłowicz. Tylko do 8 listopada szkoły
mogą przysyłać prace konkursowe stworzone
przez zespoły swoich uczniów, czyli maksymalnie
dwuminutowe filmiki promujące niemarnowanie
żywności. Czas ucieka!
Zwycięzcy otrzymają wartościowe nagrody,
m.in. 10 nowoczesnych pracowni multimedialnych
dla swoich szkół, a na uczniów i nauczycieli czekać
będą setki nagród indywidualnych. Dodatkowo zespół, który zdobędzie największą liczbę głosów
w całym województwie podkarpackim, otrzyma wyposażenie nowoczesnej szkolnej sali kinowej.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych materiałach prasowych oraz na stronie
www.tescodlaszkol.pl

Stwórz swój własny
zestaw z Chicken Box!
Od 2 października we
wszystkich restauracjach
McDonald’s do każdego
Chicken Box’a będzie można dokupić dodatki w promocyjnej cenie. Dodatkowo
do każdego zakupu Chicken Box’a goście dostaną butelkę Lipton Ice Tea o
smaku cytrynowym. Do oferty powracają również Frytki Zakręcone.

Chicken Box to propozycja dla fanów
kurczaka, którzy cenią sobie różnorodność
i lubią się dzielić. Regularny Chicken Box
składa się z 3, a duży z 5 porcji produktów
z przepysznego białego mięsa kurczaka.
Jedna porcja to 4 skrzydełka Chicken
Wings lub 6 kawałków Chicken McNuggets albo 20 kuleczek Chicken McBites.
Chicken Wings to delikatne skrzydełka kurczaka skąpane w aromatycznych

ziołach w złocistej panierce.
Chicken McNuggets to
wyśmienite, rumiane kawałki
kurczaka otoczone chrupiącą
panierką.
Chicken McBites to małe
kawałeczki soczystej piersi kurczaka z dodatkiem aromatycznego pieprzu w chrupiącej panierce.
Do każdego Chicken Box’a można
dobrać jeden z sześciu sosów. Do wyboru są sos śmietanowy, słodko-kwaśny,
musztardowy, chili-lemon, barbecue i
Blue Cheese.
Teraz, do każdego Chicken Box’a goście otrzymają 500ml butelkę cytrynowej
Lipton Ice Tea gratis, a ponadto mogą
dokupić małą porcję frytek lub małą sałatkę lub mały napój za cenę 2 zł każdy.
Co ciekawe, ilość porcji dodatków nie
jest ograniczona, dlatego za każdą z nich
goście zapłacą tylko 2zł.
Oferta produktowa zostaje również
powiększona o dobrze znane Frytki Zakręcone z sosem śmietanowym. Te produkty o charakterystycznym kształcie są
dostępne w McZestawach zamiast frytek
lub sałatki, jak również osobno.
Za pra sza my na fan pa ge www.fa ce bo ok.com/McDo nald sPol ska
i www.mcdo nalds.pl
Osoby, które jako pierwsze zadzwonią do redakcji w czwartek,
o godz. 11 otrzymają kupon na zestaw do zrealizowania w restauracji McDonald’s.
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Volvo V40 Cross Country trafiło do szczęśliwego maratończyka

Data 13 października 2013 r. okazała
się szczęśliwa dla jednego z biegaczy,
który ukończył 14-ty Maraton Poznań
im M. Frankiewicza. W loterii, która odbyła się w dniu imprezy, wygrał Volvo
V40 Cross Country D2.

Już trzeci raz w poznańskim maratonie nagrodą główną jest samochód Volvo.
W ubiegłym roku był to model V40 z
benzynowym silnikiem T3. W tym roku
biegacz, do którego uśmiechnął się los,
wygrał uterenowioną wersję tego modelu:
V40 Cross Country z jednostką Diesla.
Oprócz dodatkowych osłon i detali stylistycznych, samochód ma podniesione zawieszenie i większe koła.
Volvo V40 Cross Country jest wzorem
bezpieczeństwa w swojej klasie. Jest to zasłu-

ga specjalnej konstrukcji karoserii, w której
ważnym elementem jest klatka z wytrzymałej stali borowej. Zastosowano w nim także
seryjny system City Safety, który działa do
prędkości 50 km/h. Czujnik laserowy monitoruje przestrzeń przed samochodem. W
przypadku wykrycia ryzyka kolizji, zostaje
uruchomione automatyczne, awaryjne hamowanie. Pod maską ukryta jest poduszka
powietrzna dla pieszego, chroniąca go przed
obrażeniami, jeśli dojdzie do potrącenia. Całości dopełnia komplet poduszek i kurtyn
powietrznych oraz seryjny układ kontroli
trakcji DSTC.
Nagroda główna została ufundowana przez Volvo Auto Polska i Firmę
Karlik – autoryzowanego dealera samochodów Volvo.

Łaziki marsjańskie będą rywalizować w Polsce
To już pewne – prestiżowe zawody
łazików marsjańskich w 2014 roku
po raz pierwszy odbędą się w Polsce.
Informację o organizacji European
Rover Challenge ogłoszono na specjalnym pokazie Mars Society, który
odbył się 8 października na terenie
toruńskiej kopalni Wienerberger.

Wiadomo już, że zawody odbędą się
późnym latem i potrwają trzy dni. Do rywalizacji staną ekipy składające się ze studentów i absolwentów. Będą oni mogli
korzystać ze wsparcia pracowników uczelni, jak i firm prywatnych. Jak poinformowali organizatorzy – drużyny zostaną ocenione w czterech konkurencjach: inżynierskiej, terenowej, ratunkowej oraz naukowej. Równie ważnym oraz punktowanym zadaniem będzie prezentacja projektu.
Przykładowe zadania, które będą realizować roboty zaprezentowano podczas
pokazu łazika Magma White, czyli komercyjnego potomka polskich łazików
studenckich. Robot testowali zdalnie
przez Internet uczniowie ze szkół z Polski
oraz z Indii. Umożliwia to rozwijany
przez ABM Space Education system sterowania ABM Ro-Co, przystosowany do
połączeń internetowych i zintegrowany z
centrami kontroli misji, który zostanie
udostępniony zawodnikom w jednej z
konkurencji.
Organizacja European Rover Challenge w Polsce, to nie tylko duże wyróżnienie dla naszego kraju, który dopiero
co wstąpił do Europejskiej Agencji Kosmicznej i chce się promować w tym zakresie na świecie. – mówi Łukasz Wilczyński, europejski koordynator Mars Society.
To także możliwość na zaistnienie kolejnych, zdolnych i ambitnych zespołów
studenckich z Polski oraz dla ekip z innych państw europejskich. Wstępnie zain-

teresowanie wyraziły już drużyny włoskie
i litewskie.– dodaje.
Tym razem współpraca będzie jeszcze szersza, oprócz projektów studenckich i naukowych, przewidzieliśmy także
komponent edukacyjny dla dzieci. Poprowadzimy lekcje i zajęcia dodatkowe,
które zachęcą najmłodszych do odkrywania tajemnic rządzących wszechświa-

tem - mówi Mateusz Józefowicz, prezes
Mars Society Polska. Obecnie jesteśmy
na etapie organizacyjnym, ustalamy lokalizację oraz rozpoczynamy rozmowy z
potencjalnymi sponsorami tego prestiżowego wydarzenia.
Zawody European Rover Challenge,
to wynik współpracy Mars Society Polska, ABM Space Education oraz Austriac-

kiego Forum Kosmicznego. Dotychczas,
w ramach polsko-austriackiego partnerstwa zrealizowano m.in. testy łazika Magma White w górach Dachstein w Austrii
oraz na Marokańskiej Saharze w ramach
misji Mars 2013. Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego i Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki i Badań wspierają także projekt Magma-Laser, w ramach

którego rozwijany jest detektor mikroorganizmów L.I.F.E zainstalowany na łaziku
Magma White i przeznaczony do pracy
na Arktyce, a w przyszłości – na innych
planetach.
Do stycznia 2014 organizatorzy planują także szereg spotkań ze studentami
oraz potencjalnymi sponsorami zespołów
w wielu miastach Polski, w celu zachęcenia ich do udziału w zawodach.
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„Ciśnienie pod kontrolą”

W najbliższą sobotę, 26 października rozpocznie się
ogólnopolska akcja Michelin i Statoil Fuel & Retail
Polska „Ciśnienie pod kontrolą”. Na 30 stacjach Statoil, zlokalizowanych we wszystkich województwach,
będzie można bezpłatnie zbadać opony pod okiem
ekspertów. Pomiary ciśnienia, głębokości bieżnika
oraz porady dotyczące prawidłowej eksploatacji potrwają do 30 października. Organizatorzy liczą, że akcja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach podczas dnia Wszystkich Świętych.

Eksperci Michelin podkreślają, że ciśnienie w oponach należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu, ale
także przed każdą, dalszą podróżą. Kontrola ciśnienia
powinna odbywać się „na zimno” – najwcześniej godzinę po zatrzymaniu samochodu lub po przejechaniu
do 3 kilometrów przy niewielkiej szybkości. W przypadku badania opon rozgrzanych, do zalecanej wartości trzeba dodać 0.2 bara.
reklama

Fir ma Statoil Fuel & Retail Polska regular nie
i na różne sposoby dba o bezpieczeństwo kierowców, czego dowodem jest stałe monitorowanie jakości oferowanych paliw, czy udział w akcji „Ciśnienie pod kontrolą”. W tym roku po raz kolejny,
wspólnie z Michelin, działamy na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Na kilkudziesięciu stacjach Statoil w całej Polsce przebadamy wkrótce tysiące aut.
Chcemy, aby nasi klienci podróżowali bezpiecznie –
mówi Michał Ciszek, Senior Director Staff w Statoil Fuel & Retail Polska.
Stan ogumienia jest jednym z istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego zarówno wybór, dobór opon, montaż,
jak i okresowe kontrole, powinny być przeprowadzone
przez fachowców – mówi Krzysztof Sas, prezes sieci
specjalistycznych serwisów Euromaster Polska.
Rze szów - Sta cja Sta to il Al. Rej ta na 18
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