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De le ga cja z Ame ry ki 
w Rze szo wie

W dniu 21 paź dzier ni ka Wła dy sław
Or tyl, Mar sza łek Wo je wódz twa Pod -
kar pac kie go przy jął de le ga cję z mia -
sta Ga ine svil le, ame ry kań skie go part -
ne ra mia sta Rze szo wa. De le ga cji z Flo -
ry dy prze wo dzi Ed Brad dy - Pre zy dent
Mia sta Ga ie svil le, któ re mu to wa rzy -
szą przed sta wi cie le ze śro do wi ska na -
ukow ców i przed się bior ców. Ame ry ka -
nie na Pod kar pa ciu bę dą prze by wać
do koń ca ty go dnia. Od wie dzą m.in.
PPNT AE RO PO LIS i spo tka ją się z wła -
dza mi Uni wer sy te tu Rze szow skie go.

Pod czas roz mo wy oka za ło się jak wie -
le wspól nych cech ma ją Rze szów i Ga ie -

svil le - mia sta pro mu ją ce się ja ko sto li ce
in no wa cji. Ga ine svil le to pręż ny ośro dek
na uko wo ba daw czy, z wio dą cą spe cja li za -
cją prze szcze pów tkan ki ludz kiej. To wła -
śnie w tej te ma ty ce współ pra cę z ame ry -
kań skim szpi ta lem Shands pod ję ło już
pod kar pac kie śro do wi sko me dycz ne.

Obec ny na spo tka niu Pre zes Pol sko
Ame ry kań skiej Izby Han dlo wej w Mia mi
za chę cał mar szał ka, by pod kar pac kie fir -
my   za po zna ły się z ol brzy mi mi moż li -
wo ścia mi, ja kie nie sie ze so bą ak tyw ność
w Stre fie Wol ne go Han dlu w Mia mi.
Pro po nu je on moż li wość stwo rze nia pol -
skie go sto iska w funk cjo nu ją cym na te re -

nie stre fy sta łym pa wi lo nie wy sta wien ni -
czym. Przy po mi na, że Mia mi jest ol brzy -
mim por tem prze ła dun ko wym, miej scem
za wie ra nia kon trak tów biz ne so wych, jak
rów nież  nie for mal ną sto li cą ca łej Ame ry -
ki Ła ciń skiej.

Mar sza łek Wła dy sław Or tyl wy ra ził
głę bo kie za do wo le nie z moż li wo ści
współ pra cy i czer pa nia licz nych do świad -
czeń od ame ry kań skich part ne rów. Du że
na dzie je mar sza łek wią że tak że z fak tem
za ini cjo wa nia pod czas swo jej naj bliż szej
wi zy ty w Mia mi, współ pra cy Por tu Lot ni -
cze go Rze szów -Ja sion ka z Por tem Lot ni -
czym w Mia mi.

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 

Tel. 604 82 33 55

SPRZEDAM
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Jak sku tecz nie współ pra co wać dla
wspól ne go do bra?   Czym jest pra ca
ze spo ło wa? Skąd czer pać mo ty wa cję
do wspól nych ini cja tyw? Na te i in ne
py ta nia pró bo wa no od po wie dzieć
pod czas de ba ty w Urzę dzie Mar szał -
kow skim „Do bro wspól ne – lep sza ja -
kość ży cia". De ba tę zor ga ni zo wa ła
Pod kar pac ka Ra da Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych.

Roz po czy na jąc de ba tę mar sza łek
Wła dy sław Or tyl po wie dział, że miesz -
kań cy Pod kar pa cia są ludź mi ak tyw ny -
mi, przed się bior czy mi i go spo dar ny mi
o otwar tym ser cu oraz, że po tra fią
nieść po moc.   A do wo dem na to są
cho ciaż by licz ne na gro dy dla róż nych
or ga ni za cji i sto wa rzy szeń z Pod kar pa -
cia.

Mo że my na tej ba zie bu do wać
ko lej ne dzie ła, a jed nym z ta kich
dzieł jest Kar ta So li dar no ści, któ ra
ma przy po mi nać o naj waż niej szych
ide ach: współ pra cy, so li dar no ści, sa -
mo rząd no ści, dzie dzic twa, roz wo ju
spo łecz ne go i od wo łu je się w swych
za pi sach do idei na ucza nia Ja na Paw -
ła II. Chciał bym, że by ta Kar ta So li -
dar no ści, nad któ rą roz po czy na my
dziś pra ce, by ła swo istym pak tem
spo łecz nym, usta no wio nym dla
wspie ra nia roz wo ju sa mo rząd no ści
spo łecz nej – mó wił mar sza łek.

Or ga ni za to rem i głów nym po my -
sło daw cą spo tka nia by ła Łu cja Bie lec
pre zes mie lec kiej Fun da cji S.O.S. Ży -
cie, któ ra po wie dzia ła, że wszyst kie
po zy tyw ne dzia ła nia dla wspól ne go
do bra mu szą do pro wa dzić do zmia ny,
a zmia na do pie ro spo wo du je roz wój. 

Nam cho dzi o bar dziej in ten syw -
ny roz wój na szych śro do wisk, na -
szych wsi, miast, po wia tów i re gio nu,
że by wspo ma gać np. sa mo rząd wo je -
wódz twa, a sa mo rząd, że by wspo ma -
gał nas. To są za leż no ści, któ re mu -
szą za ist nieć, że by na stą pi ła zmia na,
któ ra spo wo du je roz wój – po wie dzia -
ła Łu cja Bie lec.

W ja kim stop niu jest wy ko rzy sta -
ny ka pi tał ludz ki na Pod kar pa ciu i w
in nych re gio nach kra ju – to te mat
pierw szej czę ści de ba ty, w któ rej  głos
za bra li pre le gen ci z Kra ko wa, Rze szo -
wa, Po zna nia i Miel ca. Mię dzy in ny mi
dr Le opold Zgo da, fi lo zof, etyk z Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Kra ko wie
oraz prof. Alek san der Sur dej – tak że z
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Kra -
ko wie.

Dr Hu bert Som mer z Uni wer sy te -
tu Rze szow skie go prze ko ny wał, że Pod -
kar pa cie ma wiel ki po ten cjał spo łecz ny
w po sta ci róż nych sto wa rzy szeń i or ga -
ni za cji, któ re chęt nie włą cza ją się w
licz ne ak cje i dzia ła nia. Do dał tak że, że
lu dzie, któ rzy po tra fią dzia łać na rzecz
in nych są god ni naj wyż szej po chwa ły.

Adam Ham rysz czak, za stęp ca dyr.
De par ta men tu Roz wo ju Re gio nal ne go
Urzę du Mar szał kow skie go mó wił z ko -
lei o tym, że or ga ni za cje po za rzą do we
na Pod kar pa ciu są naj bar dziej ak tyw -
ne w po zy ski wa niu unij nych pie nię -
dzy. Ana li zu jąc re gio nal ne pro gra my
ope ra cyj ne, na Pod kar pa ciu licz ba i
war tość pro jek tów zre ali zo wa nych
przez NGO's jest naj więk sza.

Dy rek tor Ham rysz czak mó wił
tak że o tym, że or ga ni za cje po za rzą -
do we z Pod kar pa cia mo gą się jesz cze
ubie gać o do f i nan so wa nie na swo ją
dzia łal ność z Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Ka pi tał Ludz ki. Za chę cał rów nież

wszyst kie oso by dzia ła ją ce w sto wa -
rzy sze niach i or ga ni za cjach, aby bra -
ły udział w pra cach nad two rze niem
no we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na
la ta 2014-2020, bo jak do dał or ga ni -
za cje po za rzą do we na pew no bę dą w

no wej per spek ty wie f i nan so wej zna -
czą cym „ak to rem".

Spo tka nie za koń czy ło się de ba tą,
pod czas któ rej pró bo wa no od po wie -
dzieć m.in. na py ta nie: czy so li dar ność w
dzia ła niu jest wspól nym in te re sem?

„Sa mo rząd w no wej per spek ty wie
fi nan so wej 2014-2020”, to ty tuł
kon fe ren cji, któ ra roz wiać ma wąt -
pli wo ści wój tów, bur mi strzów i sta -
ro stów z re gio nu na te mat za sad fi -
nan so wa nia   unij nych pro jek tów.
Zmia ny w pro gra mach, któ re już od
przy szłe go ro ku wej dą w ży cie, tłu -
ma czy ła Mi ni ster Roz wo ju Re gio -
nal ne go Elż bie ta Bień kow ska.   W
kon fe ren cji uczest ni czył mar sza łek
Wła dy sław Or tyl wraz z dy rek to ra -
mi z De par ta men tu Roz wo ju Re gio -
nal ne go – Mar tą Mat czyń ską i
Ada mem Ham rysz cza kiem.

Go ści w au li no we go bu dyn ku przy -
wi tał go spo darz uni wer sy te tu, rek tor Alek -
san der Bob ko, któ ry po wie dział, że suk -
ces, któ ry uda ło się osią gnąć dzię ki unij -
nym pie nią dzom jest suk ce sem po ło wicz -
nym. Aby iść da lej, zda niem rek to ra Bob -
ko, trze ba py tać, co da lej.

Je stem pe łen opty mi zmu i na dziei, że
no wa per spek ty wa unij na bę dzie suk ce -
sem – pod kre ślał rek tor. – Oby tyl ko wa -
run ki, w ra mach któ rych bę dzie my re ali -
zo wać przy szłe pro jek ty, nie by ły trud niej -

sze od tych, któ re obo wią zy wa ły do tej
po ry – za zna czył.

Mi ni ster Bień kow ska chwa li ła sa mo -
rzą dow ców, śro do wi ska na uko we i
przed się bior ców. Mó wi ła o tym, jak
zmie nia się Pol ska dzię ki pie nią dzom

unij nym. Pod kre śli ła, że bez nich po trze -
bo wa li by śmy 30 lat by to osią gnąć, a tak
uda ło się to w ostat niej de ka dzie. Jej zda -
niem na sza pra co wi tość by ła moc nym
ar gu men tem przy ne go cja cjach bu dże tu
no wej per spek ty wy.

Otrzy ma li śmy 80 mi liar dów eu ro, bo ja -
ko kraj w sto sun ku do licz by wnio sków mie -
li śmy w nich naj mniej błę dów, udo wod ni li -
śmy, że umie my z tych pie nię dzy ko rzy stać  –
tłu ma czy ła mi ni ster.

Pod czas swo je go wy stą pie nia mi ni ster

Bień kow ska uczu li ła sa mo rzą dow ców na
to, że ogrom ny bu dżet, któ ry bę dzie do
dys po zy cji w no wej per spek ty wie to wca le
nie bę dą ła twe pie nią dze. Tłu ma czy ła jak
wy glą da ją pro gra my i co w nich bę dzie
naj waż niej sze. Zwró ci ła uwa gę m.in. na to,
że pie nię dzy na in fra struk tu rę bę dzie
mniej niż by ło do tej po ry. Wię cej na to -
miast po ja wi się ich na dzia ła nia zwią za ne
z dzia ła niem part ner skim.

Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar pac -
kie go Wła dy sław Or tyl mó wił o isto cie
na bo ru przed się wzięć prio ry te to wych o
klu czo wym zna cze niu dla wo je wódz twa.
Wszyst ko w kon tek ście no wej per spek ty -
wy, któ rej głów ną ce chą ma być in no wa -
cyj ność. Pod kre ślał, że pod no sze nie kon -
ku ren cyj no ści re gio nu za le żeć bę dzie od
re ali za cji po szcze gól nych za dań stra te gii
wo je wódz twa w opar ciu o kon kret ne
przed się wzię cia prio ry te to we. Te na to -
miast mo gą być re ali zo wa ne o ile znaj dą
fi nan so wa nie w kon kret nych pro gra mach
- rzą do wych czy re gio nal nych. W związ ku
z tym na ma wiał ze bra nych sa mo rzą dow -
ców do te go, aby szu ka li part ne rów w re -
ali za cjach przy szłych pro jek tów.

De ba ta o współ dzia ła niu

Samorząd w nowej perspektywie finansowej

reklama
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Gło śna mu zy ka, spo tka nia
z przy ja ciół mi, na uka i nie koń -
czą ce się roz mo wy przez te le -
fon… po kój na sto lat ka to kró le -
stwo nie po skro mio nej ener gii.
Drzwi do po ko ju to gwa ran cja
nie pod le gło ści te go kró le stwa.
Do brze do bra ne po tra fią jed -
nak znacz nie wię cej niż od dzie -
lać po miesz cze nia. Tam, gdzie
po trze ba   roz wią zań do za dań
spe cjal nych Drzwi i pod ło gi
VOX ofe ru ją kon fi gu ra tor
drzwi, dzię ki któ re mu mło dy
czło wiek bę dzie mógł zre ali zo -
wać na wet naj bar dziej nie ty po we po -
my sły. 

Kró lo wa szkol nych dys ko tek, za pa lo -
ny spor to wiec, in tro wer tycz ny ama tor gier
kom pu te ro wych – każ dy z nich ma wła -
sne, in dy wi du al ne po trze by. Wy ma ga ją ca
prze strzeń po ko ju na sto lat ka mu si wyjść
im na prze ciw. Kon fi gu ra tor do stęp ny
na stro nie in ter ne to wej mar ki Drzwi VOX
pro po nu je no wa tor skie roz wią za nia es te -
tycz ne i prak tycz ne, któ re wpi su ją się
w roz ma ite mo de le ży cia mło dych lu dzi.

Za miast pla ka tu…
…wy bierz ob raz na drzwiach. Moż li -

wość za pro jek to wa nia wła sne go mo de lu
drzwi to nie la da grat ka dla kre atyw nych
na sto let nich umy słów. Kon fi gu ra tor on li -
ne, któ ry pro po nu je mar ka Drzwi VOX,

da je moż li wość wy bo ru jed ne go spo śród
roz ma itych mo de li i do sto so wa nia go
do wła snych po trzeb, na przy kład po -
przez umiesz cze nie na skrzy dle drzwi du -
że go mo ty wu gra ficz ne go. Ta efek tow -
na i ory gi nal na ozdo ba zde fi niu je cha rak -
ter po ko ju, bę dąc od bi ciem gu stu lub pa -
sji je go wła ści cie la. Ro man tycz ne na sto lat -
ki mo gą zde cy do wać się na de li kat ny
wzór kwia to wy, fa ni mu zy ki do ce nią mo -
tyw nut i klu czy wio li no wych, Sta tua Wol -
no ści, Big Ben czy Wie ża Eif fla sta ną się
ory gi nal nie prze cho wa nym wspo mnie -
niem lub wi zu ali za cją da le kich po dró ży.

Nie mam się w co ubrać!
To kwe stia, któ rą ro dzi ce każ dej na -

sto lat ki prze ra bia ją co ra no. Mo że szko ła
to nie wy bieg mo dy, ale   je śli mło de

adept ki ele gan cji ma ją in ne
zda nie na ten te mat, dys ku sja
jest bez ce lo wa. Im po nu ją cych
roz mia rów lu stro na skrzy dle
drzwio wym z pew no ścią za do -
wo li każ dą mło dą da mę, skra -
ca jąc pro ces po ran nej ge hen ny.
Lu stro jest przy kle jo ne spe cjal -
ną tech ni ką, któ ra chro ni je
przed pęk nię ciem, na wet gdy -
by ko muś zda rzy ło się trza snąć
drzwia mi. Oczy wi ście – przy -
pad ko wo…

Wię cej niż drzwi
Ozdo ba w po sta ci mo ty wu gra ficz ne -

go czy lu stro na frag men cie lub ca łej po -
wierzch ni drzwi to nie wszyst kie opcje, ja -
kie ofe ru je kon fi gu ra tor. Drzwi w po ko ju
na sto lat ka mo gą stać się nie stan dar do wym
miej scem do prze cho wy wa nia dro bia zgów
lub or ga ni za cji dnia. Spe cjal ne szy ny, mon -
to wa ne w róż nych miej scach drzwi, mo gą
zo stać skom ple to wa ne z wie sza ka mi lub
ha czy ka mi, sta no wiąc prze strzeń do wie -
sza nia ubrań lub prze cho wy wa nia ak ce so -
riów w po jem ni kach. Drzwi mo gą być rów -
nież wy po sa żo ne w za mon to wa ną we -
wnątrz ta bli cę ma gne tycz ną. Kom plet ma -
gne sów i plan lek cji, gra fik za jęć lub kar -
tecz ki przy po mi na ją ce wi szą w miej scu,
któ re go wy cho dząc z po ko ju po pro stu nie
da się omi nąć. Świet na opcja dla za pra co -
wa nych i za po mi nal skich. 

Gdy w po ko ju na sto lat ka do peł ne go
lu zu bra ku je kil ku cen ty me trów, nie stan -
dar do we wy ko rzy sta nie drzwi jest świet -
nym roz wią za niem. Wa chlarz moż li wo ści
jest tak sze ro ki, że nie wąt pli wie każ dy
mło dy czło wiek za pro jek tu je ta kie drzwi,
któ re bę dą naj lep sze wła śnie dla nie go.
Czy w tym buj nym okre sie ży cia mo że
być coś waż niej sze go niż ro bie nie rze czy
po swo je mu? 

Wię cej in for ma cji na:
www.drzwi.vox.pl

Drzwi do świa ta na sto lat ka? 
Mar ka VOX ma do nich klucz
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Strasz ne prze bra nia, uśmiech nię te bu zie i ko -
sze peł ne sło dy czy – Hal lo we en to świę to, któ -
re cie szy przede wszyst kim naj młod szych. Aby
jed nak do sta wać cu kier ki, za miast ro bić psi ku -
sy - trze ba się od po wied nio prze brać. 

Hal lo we en – jak tra fi ło do Pol ski?
Więk szość z nas jest cią gle prze ko na na, że Hal -

lo we en to ty po wo ame ry kań skie świę to, któ re przy -
szło do Pol ski wła śnie z USA. Nic bar dzie myl ne -
go. Hal lo we en czer pie bo wiem z tra dy cji Wi gi lii
Wszyst kich Świę tych, któ rą ob cho dzo no 31 paź -
dzier ni ka na wy spach. Te go dnia Cel to wie że gna li
po rę let nią, a wi ta li zi mo wą. Wie rzo no rów nież, że
w tym dniu za świa ty prze ni ka ją się ze świa tem
ludz kim, co do tej po ry znaj du je swo je od bi cie w
świą tecz nych de ko ra cjach czy prze bra niach. Choć
obec nie Hal lo we en rze czy wi ście cie szy się naj więk -
szą po pu lar no ścią w Sta nach Zjed no czo nych, Ka -
na dzie oraz Wiel kiej Bry ta nii, gdzie świę to wa ne jest
na rów ni z Bo żym Na ro dze niem, rów nież w Pol sce
znaj du je co raz wię cej zwo len ni ków. Zwłasz cza
wśród dzie ci, któ re uwiel bia ją prze bie rać się za nie -
co dzien ne po sta cie. Tym sa mym co raz czę ściej, za -
rów no w przed szko lach jak i szko łach pod sta wo -
wych, or ga ni zo wa ne są dla naj młod szych ba le prze -
bie rań ców. War to bo wiem pa mię tać, że wbrew nie -
któ rym opi niom, Hal lo we en to do sko na ła oka zja,
aby w za ba wie wzię li udział ro dzi ce wraz ze swo imi
po cie cha mi. Ich po moc bę dzie nie za stą pio na,
zwłasz cza pod czas ma lo wa nia twa rzy, wy ci na nia
szcze gó ło wych de ko ra cji czy na wet przy wła ści wym
do pa so wa niu prze bra nia. Naj waż niej sze jed nak, że
nie trze ba spe cjal nych na kła dów fi nan so wych, aby
w peł ni wczuć się w kli mat Hal lo we en. Nie zbęd ne
bę dą do te go kred ki, far by, no życz ki, tro chę pa pie -

ru i naj le piej ma za ki do ma lo wa nia twa rzy. Oto kil -
ka pro stych po rad, jak przy go to wać się do te go
„strasz ne go świę ta”.

Cu kie rek al bo psi kus!
„Cu kie rek al bo psi kus” (z ang. trick or tre ating)

to głów na atrak cja pod czas hal lo we eno wej no cy.
Dzie ci prze bra ne za róż ne strasz ne stwo ry prze cha -
dza ją się mię dzy do ma mi są sia dów, zbie ra jąc sło dy cze
lub, gdy nie otrzy ma ją ocze ki wa nej por cji słod ko ści,
szy ku jąc im drob ne go psi ku sa. Za ba wa ta jed nak wy -
ma ga im po nu ją ce go stro ju. W tym przy pad ku do sko -
na łym roz wią za niem bę dą far by do ma lo wa nia twa rzy

i cia ła. Z ich po mo cą bez naj mniej sze go pro ble mu
stwo rzy my ma ki jaż a’ la zom bie, wam pir, mu mia czy
do wol na in na po stać. Far by ta kie nie za wie ra ją szko -
dli wych sub stan cji, ła two się na kła da ją i zmy wa ją,
dzię ki cze mu do za ba wy mo gą wy ko rzy sty wać je na -
wet przed szko la ki. 

- Prze waż nie ta kie pro duk ty jak kred ki do ma lo -
wa ni twa rzy mo gą uży wać trzy lat ki, o ile po mo gą im
w tym ro dzi ce. Na to miast far by, któ re na kła da się już
pę dzel kiem, naj lep sze bę dą dla dzie ci, któ re skoń czy -
ły 7 lat – wy ja śnia Ma rzan na Racz kie wicz, eks pert z
firm MER plus. - Za rów no kred ka mi, ja ki far ba mi
moż na wy ko nać bar dzo pre cy zyj ne kre ski, dzię ki cze -

mu prze bra nie bę dzie ro bi ło jesz cze więk sze wra że nie
- do da je. Dla do dat ko we go efek tu war to po ło żyć war -
stwę pur pu ry ny, czy li or ga nicz ne go barw ni ka. Naj le -
piej bę dzie się trzy mać, je śli na ło ży my ją na cią gle wil -
got ny ma ki jaż.

Strasz ne de ko ra cje
W przy pad ku de ko ra cji lub ak ce so riów naj lep -

szym roz wią za niem bę dą far by tem pe ro we, czy li tzw.
gwasz. Two rzą wi docz ną war stwę ko lo ru prak tycz nie
na każ dej po wierzch ni, ma ją gę stą, lek ko ma zi stą kon -
sy sten cję. Na kła dać je moż na pędz lem, gąb ką lub
szpa tuł ką. Z ich po mo cą stwo rzy my praw dzi wą
różdż kę lub mio tłę dla ma łej cza row ni cy, a tak że po -
ma lu je my ko sze lub po jem ni ki na słod ko ści. Przy da -
dzą się rów nież, je śli za miast wy ci nać dy nię, chce my
ją je dy nie po ma lo wać. 

W przy pad ku de ko ra cji wy ko ny wa nych z pa pie -
ru lub kar to nu wy star czą zwy kłe, do brze kry ją ce far -
by lub fla ma stry. Je śli nie chce my ma lo wać twa rzy,
mo że my rów nież przy go to wać ma skę np. z pa pie ro -
we go ta le rzy ka. Wy star czy wy ciąć otwo ry w stra te gicz -
nych miej scach, po ma lo wać je fla ma stra mi we dług
uzna nia i prze wlec gum kę, któ ra utrzy ma ta ką ma skę
na gło wie. 

W po dob ny spo sób mo że my ude ko ro wać kar to -
no wą czap kę dla wiedź my lub róż ki dla dia beł ka. Al -
ter na ty wą dla pa pie ro we go ta le rzy ka lub bry sto lu
mo że być ma sa pa pie ro wa, bar dzo czę sto wy ko rzy sty -
wa na wła śnie pod czas two rze nia de ko ra cyj nych ak ce -
so riów. 

Z jej po mo cą rów nież stwo rzy my lek ką ma skę,
któ rą na stęp nie bę dzie moż na do wol nie po ko lo ro -
wać. Mo de lo wa nie jest jed nak trud niej szą me to dą,
dla te go przy da się wów czas po moc ro dzi ców lub star -
sze go ro dzeń stwa.

Hal lo we en – świę to wca le nie ta kie strasz ne
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Na ja kim ob sza rze dzia ła
Pod kar pac ki Bank Spół -
dziel czy? 
Trzon dzia łal no ści PBS bank sku pia

się na te re nie Pod kar pa cia, gdzie Bank po -
sia da bli sko 90 pla có wek, nie mal że we
wszyst kich więk szych ośrod kach. Tu taj
tak że znaj du je się sie dzi ba Ban ku. Do dat -
ko wo funk cjo nu je w Pol sce 6 od dzia łów
Spół ki PBS Fi nan se S.A. w: Kra ko wie, Ka -
to wi cach, War sza wie, Wro cła wiu, Gdy ni
i Lu bli nie. Bank na le ży do czo łów ki naj -
więk szych ban ków spół dziel czych w Pol -
sce pod ką tem wy so ko ści ka pi ta łów wła -
snych i ilo ści pla có wek.

Dla ja kich klien tów Pod -
kar pac ki Bank Spół dziel -
czy ma ofer tę? Czy każ dy
klient znaj dzie tu coś od po -
wied nie go dla sie bie?
PBS bank po sia da sze ro ką ga mę pro -

duk tów de po zy to wych, kre dy to wych,
ubez pie cze nio wych i do rad czych, za rów -
no dla klien tów in dy wi du al nych, ma łych
i śred nich przed się biorstw, a tak że dla du -
żych kor po ra cji. Jed nym z głów nych ce -
lów PBS bank za pi sa nych w mi sji jest za -
spo ka ja nie po trzeb fi nan so wych spo łecz -
no ści lo kal nej. Bank mu si być i jest przy -
go to wa ny do za ofe ro wa nia zróż ni co wa -
nych pro duk tów de po zy to wych i kre dy to -
wych na kon ku ren cyj nych staw kach. Nie -
jed no krot nie pro dukt ban ko wy do pa so -
wu je my do in dy wi du al nych po trzeb klien -
ta. Zde cy do wa nym atu tem dzia ła nia na -
sze go Ban ku jest szyb ka de cy zyj ność.

Czy zna Pa ni oso bi ście
swo ich klien tów?
W znacz nej mie rze tak. Jed nak że bio -

rąc pod uwa gę wiel kość na sze go Ban ku
i Od dzia łu, któ rym kie ru ję po zna nie
wszyst kich klien tów oso bi ście jest nie wy -

ko nal ne. Od dział Wio dą cy w Rze szo wie
po sia da kil ka na ście pla có wek, w któ rych
pra cow ni cy w więk szo ści zna ją swo ich
klien tów, co po zwa la im na in dy wi du al ne
po dej ście do ich po trzeb. 

Ja kie bran że do mi nu ją
wśród firm ob słu gi wa nych
przez Pod kar pac ki Bank
Spół dziel czy? Czy wi dać
pod tym wzglę dem ja kąś
lo kal ną spe cy fi kę?
Pod kar pac ki Bank Spół dziel czy ob słu -

gu je pod mio ty nie mal że z wszyst kich branż
funk cjo nu ją cych na na szym ryn ku. W za leż -
no ści od lo ka li za cji pla ców ki moż na za uwa -
żyć pew ną ten den cję. Od dzia ły Ban ku zlo -
ka li zo wa ne w więk szych aglo me ra cjach cha -
rak te ry zu je ob słu ga pod mio tów z branż
pro duk cyj nych, han dlo wych i usłu go wych.
Ob sza ry gór skie i te re ny mniej za lud nio ne
cha rak te ry zu ją się du żą ilo ścią pod mio tów
bran ży agro tu ry stycz nej, ga stro no micz nej,
drzew nej, pro duk cji rol nej. 

Czym róż ni się Bank Spół -
dziel czy od ban ków ko mer -
cyj nych?
Tym, co zde cy do wa nie od róż nia ban -

ki spół dziel cze od ko mer cyj nych jest to,
że są one jed no cze śnie i ban kiem i spół -
dziel nią, co w du żej mie rze de cy du je o ce -
lu dzia łal no ści ta kiej in sty tu cji. Ban ki
spół dziel cze w od róż nie niu od ban ków
ko mer cyj nych, nie dą żą wy łącz nie
do mak sy ma li za cji zy sku, ale fi nan so wo
wspie ra ją swo ich człon ków. Ce lem funk -
cjo no wa nia Pod kar pac kie go Ban ku Spół -
dziel cze go jest sys te ma tycz ne umac nia nie
udzia łu w ryn ku i sty mu la cja roz wo ju go -
spo dar cze go śro do wisk lo kal nych.

Sko ro Bank Spół dziel czy
jest mniej szy niż ban ki ko -
mer cyj ne, to czy moż -

na bez piecz nie po wie rzyć
mu pie nią dze? 
Zde cy do wa nie tak. PBS bank po sia -

da gwa ran cje Ban ko we go Fun du szu
Gwa ran cyj ne go, pod le ga nad zo ro wi ze
stro ny Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go,
a je go po li ty ka za rzą dza nia jest czy tel -
na dla klien tów. Po nad to ban ki spół -
dziel cze dzia ła ją na ba zie pra wa ban ko -
we go i spół dziel cze go, da jąc tym sa -
mych gwa ran cję sta bil no ści i pew no ści
dzia ła nia.

Kto jest wła ści cie lem Pod -
kar pac kie go Ban ku Spół -
dziel cze go?
Struk tu ra wła sno ści w ban ku spół -

dziel czym jest moc no roz pro szo na. Każ -
dy, kto wy ku pi udzia ły ban ku spół dziel -
cze go sta je się je go wła ści cie lem. Pod kar -
pac ki Bank Spół dziel czy ma bli sko 13 ty -
się cy udzia łow ców. Są to w zde cy do wa nej
więk szo ści oso by pry wat ne, ale tak że kil -
ka dzie siąt osób praw nych. Ich udział
w za rzą dza niu ban kiem opie ra się na ze -
bra niu przed sta wi cie li, któ re mia nu je Ra -
dę Nad zor czą.

Wia do mo, że ban ki ko mer -
cyj ne chcą mieć jak naj -
więk sze zy ski. A Bank
Spół dziel czy? Czy ma zy -
ski? Na co są prze zna cza -
ne i kto o tym de cy du je?
Każ dy bank mu si po sia dać zysk, aby

móc się roz wi jać, tak że bank spół dziel czy.
Po nad to nor my ostroż no ścio we obo wią -
zu ją ce w ob sza rze ban ko wo ści i do ty czą -
ce tak że ban ków spół dziel czych na kła da ją
obo wią zek wy pra co wa nia wskaź ni ków fi -
nan so wych po zwa la ją cych na sta bil ne
funk cjo no wa nie. Zysk PBS ban ku prze zna -
cza ny jest na bu do wa nie ka pi ta łu, wpro -

wa dza nie no wo cze snych tech no lo gii
a tak że, co waż ne na wy pła tę dy wi den dy
dla swo ich udzia łow ców.

Czy miesz kań cy re gio nu
ma ją ja kieś ko rzy ści z dzia -
ła nia tu taj Ban ku Spół -
dziel cze go? 
Za an ga żo wa nie spo łecz ne na sze go

Ban ku po stę pu je na wie lu płasz czy znach.
Od wie lu lat  PBS bank wspie ra ini cja ty wy

lo kal nych spo łecz no ści, pla ców ki oświa to -
we, ini cju je i wspie ra wy da rze nia kul tu ral -
ne w re gio nie, a tak że dba o roz wój dzie -
ci. Wspo ma ga my wie le dru żyn spor to -
wych z Pod kar pa cia, któ re dzię ki po mo cy
fi nan so wej ma ją szan sę się roz wi jać. 

We wrze śniu br. stwo rzy li śmy Fun -
da cję PBS „Po ma gam”, któ rej głów nym
za da niem jest wspo ma ga nie roz wo ju in -
te lek tu al ne go i fi zycz ne go dzie ci, po -
moc w two rze nie klas in te gra cyj nych
i stwa rza nie rów nych szans roz wo ju dla
na szych naj młod szych po ciech. Ko rzy -
sta jąc z usług PBS bank klien ci bez po -
śred nio wspo ma ga ją dzie ci, gdyż Bank
zrze ka się czę ści do cho dów na rzecz
Fun da cji. Ca łe mu przed się wzię ciu pa -
tro nu je Ar tur An drus.

Ja kie są Pa ni zda niem atu -
ty re gio nu, w któ rym dzia -
ła Pa ni bank? Czym lo kal ni
przed się bior cy mo gą kon -
ku ro wać na ryn ku pol skim,
a mo że na wet mię dzy na ro -
do wym?
Moc nym atu tem re gio nu są fir my

zlo ka li zo wa ne wo kół bran ży lot ni czej.
Nie mó wię tyl ko o du żych kor po ra cjach
jak WSK PZL, Borg Wor ner, MTU, ale
tak że znacz nie mniej szych lo kal nych
pod kar pac kich fir mach pro duk cyj nych,
dla któ rych stwa rza się szan sa roz wo ju.
Ob ser wa cja ryn ku wska zu je tak że na roz -
wój firm z sze ro ko ro zu mia nej bran ży
che micz nej, 

Nie wąt pli wie waż nym pod wzglę dem
tu ry stycz nym re gio nem są Biesz cza dy,
któ re być mo że wy ma ga ją szer szej re kla -
my w Pol sce i Eu ro pie, acz kol wiek sta no -
wią cie ka wy „to war eks por to wy”.

Du żym atu tem re gio nu jest lot ni sko
i miej my na dzie ję dro gi szyb kie go ru chu
i au to stra da.

Roz ma wia ła Jo an na Ga jos

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

BAN KI  SPÓŁ DZIEL CZE
Sta bil ność i pew ność dzia ła nia
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W go dzi nach po ran nych go ście
wszyst kich re stau ra cji McDo -
nald’s w Pol sce mo gą de lek to -
wać się ka wą cał ko wi cie bez -
płat nie. Roz po czę ła się wiel ka
ak cja pro mo cyj na – „Ka wa
Gra tis”.

W McDo nald’s wy so kiej ja ko -
ści na po je ka wo we przy go to wy wa -
ne są ze świe żo mie lo nych zia ren
mie szan ki przy go to wa nej na spe -
cjal ne za mó wie nie fir my. Skła da ją
się na nią sta ran nie wy se lek cjo no -
wa ne ziar na ka wy Ara bi ca z Ko -
lum bii i Bra zy lii. Ka wa Ara bi ca to
naj star szy i naj szla chet niej szy ga tu -
nek ka wy. Ziar na Ara bi ki są po -
dłuż ne, zie lon ka we i ma ją ja sną, wę -
ży ko wa tą lub łu ko wa tą bruz dę.
Cha rak te ry zu je je lek ko kwa sko wa -
ty smak oraz in ten syw ny aro mat.
Ziar na ka wy pa lo ne są do uzy ska -
nia ciem ne go ko lo ru, w ten spo sób
wy do by wa się ich spe cy ficz ny aro -
mat. Ziar na z Ko lum bii na da ją ka -
wie peł ny, cy tru so wo -owo co wy
smak z de li kat ną go rycz ką, a su ro -
wiec z Bra zy lii uzu peł nia ją ją o bo -
ga tą, zie mi stą nu tę. Ziar na, z któ -
rych przy go to wy wa ne są na po je ka -
wo we w McDo nald’s po cho dzi wy łącz nie
z plan ta cji pro wa dzo nych w spo sób zgod -
ny z za sa da mi zrów no wa żo ne go wzro stu i
spra wie dli we go han dlu (fa ir tra de). Po -
twier dze niem te go jest przy zna nie wy ko -

rzy sty wa ne mu przez McDo nald’s su row -
co wi cer ty fi ka tu or ga ni za cji eko lo gicz nej
Ra in fo rest Al lian ce. W prak ty ce ozna cza
to, że plan ta to rzy upra wia ją cy tej kla sy su -
ro wiec mu szą speł niać sze reg ści śle okre -

ślo nych wy ma gań do ty czą cych za -
rów no spo so bu upra wy jak i wa -
run ków pra cy swo ich pra cow ni -
ków. 

Aby  za chę cić do spró bo wa -
nia te go wy jąt ko we go sma ku i za -
po zna nia się z naj wyż szą ja ko ścią
ofe ro wa nej ka wy, McDo nald’s
przy go to wał spe cjal ną pro mo cję
„Ka wa Gra tis”. Przez dwa ty go -
dnie każ dy gość otrzy ma bez płat -
ny ku bek ka wy. Do wy bo ru są
trzy świe żo mie lo ne pro po zy cje:
Ma łe Cap puc ci no, Ma ła Ka wa
Czar na i Ma ła Ka wa Bia ła. Co
waż ne, aby otrzy mać ka wę gra tis,
nie trze ba do ko ny wać żad ne go za -
ku pu. 

Pro mo cja bę dzie obo wią zy -
wać we wszyst kich lo ka lach
McDo nald’s w Pol sce od 22 paź -
dzier ni ka do 4 li sto pa da 2013 ro -
ku w go dzi nach po ran nych. W za -
leż no ści od re stau ra cji, ka wa bę -
dzie ser wo wa na od go dzi ny
otwar cia lo ka lu lub od go dzi ny
ser wo wa nia me nu śnia da nio we go.
Od po nie dział ku do piąt ku moż -
na ko rzy stać z ofer ty do go dzi ny
10:30, na to miast w so bo ty i nie -
dzie le do 11:00. 

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

Od 2 paź dzier ni ka we
wszyst kich re stau ra cjach
McDo nald’s do każ de go
Chic ken Box’a bę dzie moż -
na do ku pić do dat ki w pro -
mo cyj nej ce nie. Do dat ko wo
do każ de go za ku pu Chic ken Box’a go -
ście do sta ną bu tel kę Lip ton Ice Tea o
sma ku cy try no wym. Do ofer ty po wra -
ca ją rów nież Fryt ki Za krę co ne.

Chic ken Box to pro po zy cja dla fa nów
kur cza ka, któ rzy ce nią so bie róż no rod ność
i lu bią się dzie lić. Re gu lar ny Chic ken Box
skła da się z 3, a du ży z 5 por cji pro duk tów
z prze pysz ne go bia łe go mię sa kur cza ka.
Jed na por cja to 4 skrzy deł ka Chic ken
Wings lub 6 ka wał ków Chic ken McNug -
gets al bo 20 ku le czek Chic ken McBi tes. 

Chic ken Wings to de li kat ne skrzy deł -
ka kur cza ka ską pa ne w aro ma tycz nych

zio łach w zło ci stej pa nier ce.
Chic ken McNug gets to

wy śmie ni te, ru mia ne ka wał ki
kur cza ka oto czo ne chru pią cą
pa nier ką.

Chic ken McBi tes to ma łe
ka wa łecz ki so czy stej pier si kur cza ka z do -
dat kiem aro ma tycz ne go pie przu w chru -
pią cej pa nier ce.

Do każ de go Chic ken Box’a moż na
do brać je den z sze ściu so sów. Do wy bo -
ru są sos śmie ta no wy, słod ko -kwa śny,
musz tar do wy, chi li -le mon, bar be cue i
Blue Che ese.

Te raz, do każ de go Chic ken Box’a go -
ście otrzy ma ją 500ml bu tel kę cy try no wej
Lip ton Ice Tea gra tis, a po nad to mo gą
do ku pić ma łą por cję fry tek lub ma łą sa -
łat kę lub ma ły na pój za ce nę 2 zł każ dy.
Co cie ka we, ilość por cji do dat ków nie
jest ogra ni czo na, dla te go za każ dą z nich
go ście za pła cą tyl ko 2zł. 

Ofer ta pro duk to wa zo sta je rów nież
po więk szo na o do brze zna ne Fryt ki Za -

krę co ne z so sem śmie ta no wym. Te pro -
duk ty o cha rak te ry stycz nym kształ cie są
do stęp ne w McZe sta wach za miast fry tek
lub sa łat ki, jak rów nież osob no.

Za pra sza my na fan pa ge www.fa -
ce bo ok.com/McDo nald sPol ska 

i  www.mcdo nalds.pl

Oso by, któ re ja ko pierw sze za -
dzwo nią do re dak cji w czwar tek,
o godz. 11 otrzy ma ją ku pon na ze -
staw do zre ali zo wa nia w re stau ra -
cji McDo nald’s.

Spró buj ka wy naj wyż szej ja ko ści 

Przez dwa ty go dnie ka wa w
McDo nald’s® nie kosz tu je nic!

Stwórz swój wła sny
ze staw z Chic ken Box!

Jesz cze tyl ko
do 8 li sto pa da
szko ły mo gą zgła -
szać się do kon -
kur su Te sco dla
Szkół – „Ta lent
do nie mar no wa -
nia” i wal czyć
o jed ną z 10 pra -
cow ni mul ti me -
dial nych oraz wy -
po sa że nie szkol -
nej sa li ki no wej.
11. edy cja pro -
gra mu Te sco dla
Szkół kon cen tru je się na pro ble mie mar no -
wa nia żyw no ści, a je go part ne rem me ry to -
rycz nym jest Fe de ra cja Pol skich Ban ków
Żyw no ści. 

Już po nad 30 pla có wek z wo je wódz twa pod -
kar pac kie go zgło si ło się do udzia łu w kon kur sie
i przy go to wu je pra ce kon kur so we. Czy Wa sza naj -
bliż sza szko ła do łą czy ła do za ba wy i ma szan sę
na wy gra ną?

Uczest ni cy kon kur su bę dą po zna wać spo so -
by na nie mar no wa nie je dze nia i ry wa li zo wać
o cen ne na gro dy w emo cjo nu ją cym kon kur sie fil -
mo wym, wśród ju ro rów któ re go znaj dą się m.in.
wy kła dow cy pro fe sjo nal nej szko ły fil mo wej Waj -
da Scho ol oraz zna ny i ce nio ny kry tyk ku li nar ny

Ro bert Ma kło wicz. Tyl ko do 8  li sto pa da szko ły
mo gą przy sy łać pra ce kon kur so we stwo rzo ne
przez ze spo ły swo ich uczniów, czy li mak sy mal nie
dwu mi nu to we fil mi ki pro mu ją ce nie mar no wa nie
żyw no ści. Czas ucie ka!

Zwy cięz cy otrzy ma ją war to ścio we na gro dy,
m.in. 10 no wo cze snych pra cow ni mul ti me dial nych
dla swo ich szkół, a na uczniów i na uczy cie li cze kać
bę dą set ki na gród in dy wi du al nych. Do dat ko wo ze -
spół, któ ry zdo bę dzie naj więk szą licz bę gło sów
w ca łym wo je wódz twie pod kar pac kim, otrzy ma wy -
po sa że nie no wo cze snej szkol nej sa li ki no wej.

Wię cej in for ma cji znaj dą Pań stwo w za łą czo -
nych ma te ria łach pra so wych oraz na stro nie
www.te sco dlasz kol.pl

Ostat ni dzwo nek dla uczniów 
z wo je wódz twa pod kar pac kie go na udział 

w kon kur sie Te sco dla Szkół 
– „Ta lent do nie mar no wa nia”



To już pew ne – pre sti żo we za wo dy
ła zi ków mar sjań skich w 2014 ro ku
po raz pierw szy od bę dą się w Pol sce.
In for ma cję o or ga ni za cji Eu ro pe an
Ro ver Chal len ge ogło szo no na spe -
cjal nym po ka zie Mars So cie ty, któ ry
od był się 8 paź dzier ni ka na te re nie
to ruń skiej ko pal ni Wie ner ber ger. 

Wia do mo już, że za wo dy od bę dą się
póź nym la tem i po trwa ją trzy dni. Do ry -
wa li za cji sta ną eki py skła da ją ce się ze stu -
den tów i ab sol wen tów. Bę dą oni mo gli
ko rzy stać ze wspar cia pra cow ni ków uczel -
ni, jak i firm pry wat nych. Jak po in for mo -
wa li or ga ni za to rzy – dru ży ny zo sta ną oce -
nio ne w czte rech kon ku ren cjach: in ży -
nier skiej, te re no wej, ra tun ko wej oraz na -
uko wej. Rów nie waż nym oraz punk to wa -
nym za da niem bę dzie pre zen ta cja pro jek -
tu.   

Przy kła do we za da nia, któ re bę dą re -
ali zo wać ro bo ty za pre zen to wa no pod czas
po ka zu ła zi ka Mag ma Whi te, czy li ko -
mer cyj ne go po tom ka pol skich ła zi ków
stu denc kich. Ro bot te sto wa li zdal nie
przez In ter net ucznio wie ze szkół z Pol ski
oraz z In dii. Umoż li wia to roz wi ja ny
przez ABM Spa ce Edu ca tion sys tem ste -
ro wa nia ABM Ro -Co, przy sto so wa ny do
po łą czeń in ter ne to wych i zin te gro wa ny z
cen tra mi kon tro li mi sji, któ ry zo sta nie
udo stęp nio ny za wod ni kom w jed nej z
kon ku ren cji. 

Or ga ni za cja Eu ro pe an Ro ver Chal -
len ge w Pol sce, to nie tyl ko du że wy róż -
nie nie dla na sze go kra ju, któ ry do pie ro
co wstą pił do Eu ro pej skiej Agen cji Ko -
smicz nej i chce się pro mo wać w tym za -
kre sie na świe cie. – mó wi Łu kasz Wil czyń -
ski, eu ro pej ski ko or dy na tor Mars So cie ty.
To tak że moż li wość na za ist nie nie ko lej -
nych, zdol nych i am bit nych ze spo łów
stu denc kich z Pol ski oraz dla ekip z in -
nych państw eu ro pej skich. Wstęp nie za in -

te re so wa nie wy ra zi ły już dru ży ny wło skie
i li tew skie.– do da je. 

Tym ra zem współ pra ca bę dzie jesz -
cze szer sza, oprócz pro jek tów stu denc -
kich i na uko wych, prze wi dzie li śmy tak że
kom po nent edu ka cyj ny dla dzie ci. Po -
pro wa dzi my lek cje i za ję cia do dat ko we,
któ re za chę cą naj młod szych do od kry -
wa nia ta jem nic rzą dzą cych wszech świa -

tem - mó wi Ma te usz Jó ze fo wicz, pre zes
Mars So cie ty Pol ska. Obec nie je ste śmy
na eta pie or ga ni za cyj nym, usta la my lo -
ka li za cję oraz roz po czy na my roz mo wy z
po ten cjal ny mi spon so ra mi te go pre sti żo -
we go wy da rze nia.

Za wo dy Eu ro pe an Ro ver Chal len ge,
to wy nik współ pra cy Mars So cie ty Pol -
ska, ABM Spa ce Edu ca tion oraz Au striac -

kie go Fo rum Ko smicz ne go. Do tych czas,
w ra mach pol sko -au striac kie go part ner -
stwa zre ali zo wa no m.in. te sty ła zi ka Mag -
ma Whi te w gó rach Dach ste in w Au strii
oraz na Ma ro kań skiej Sa ha rze w ra mach
mi sji Mars 2013. Mi ni ster stwo Na uki i
Szkol nic twa Wyż sze go i Au striac kie Fe de -
ral ne Mi ni ster stwo Na uki i Ba dań wspie -
ra ją tak że pro jekt Mag ma -La ser, w ra mach

któ re go roz wi ja ny jest de tek tor mi kro or -
ga ni zmów L.I.F.E za in sta lo wa ny na ła zi ku
Mag ma Whi te i prze zna czo ny do pra cy
na Ark ty ce, a w przy szło ści – na in nych
pla ne tach.

Do stycz nia 2014 or ga ni za to rzy pla -
nu ją tak że sze reg spo tkań ze stu den ta mi
oraz po ten cjal ny mi spon so ra mi ze spo łów
w wie lu mia stach Pol ski, w ce lu za chę ce -
nia ich do udzia łu w za wo dach.
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Da ta 13 paź dzier ni ka 2013 r. oka za ła
się szczę śli wa dla jed ne go z bie ga czy,
któ ry ukoń czył 14-ty Ma ra ton Po znań
im M. Fran kie wi cza. W lo te rii, któ ra od -
by ła się w dniu im pre zy, wy grał Vo lvo
V40 Cross Co un try D2.  

Już trze ci raz w po znań skim ma ra to -
nie na gro dą głów ną jest sa mo chód Vo lvo.
W ubie głym ro ku był to mo del V40 z
ben zy no wym sil ni kiem T3. W tym ro ku
bie gacz, do któ re go uśmiech nął się los,
wy grał ute re no wio ną wer sję te go mo de lu:
V40 Cross Co un try z jed nost ką Die sla.
Oprócz do dat ko wych osłon i de ta li sty li -
stycz nych, sa mo chód ma pod nie sio ne za -
wie sze nie i więk sze ko ła.

Vo lvo V40 Cross Co un try jest wzo rem
bez pie czeń stwa w swo jej kla sie. Jest to za słu -

ga spe cjal nej kon struk cji ka ro se rii, w któ rej
waż nym ele men tem jest klat ka z wy trzy ma -
łej sta li bo ro wej. Za sto so wa no w nim tak że
se ryj ny sys tem Ci ty Sa fe ty, któ ry dzia ła do
pręd ko ści 50 km/h. Czuj nik la se ro wy mo ni -
to ru je prze strzeń przed sa mo cho dem. W
przy pad ku wy kry cia ry zy ka ko li zji, zo sta je
uru cho mio ne au to ma tycz ne, awa ryj ne ha -
mo wa nie. Pod ma ską ukry ta jest po dusz ka
po wietrz na dla pie sze go, chro nią ca go przed
ob ra że nia mi, je śli doj dzie do po trą ce nia. Ca -
ło ści do peł nia kom plet po du szek i kur tyn
po wietrz nych oraz se ryj ny układ kon tro li
trak cji DSTC.

Na gro da głów na zo sta ła ufun do wa -
na przez Vo lvo Au to Pol ska i   Fir mę
Kar lik – au to ry zo wa ne go de ale ra sa mo -
cho dów Vo lvo.

Ła zi ki mar sjań skie bę dą ry wa li zo wać w Pol sce

Vo lvo V40 Cross Co un try tra fi ło do szczę śli we go ma ra toń czy ka
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W naj bliż szą so bo tę, 26 paź dzier ni ka roz pocz nie się
ogól no pol ska ak cja Mi che lin i Sta to il Fu el & Re ta il
Pol ska „Ci śnie nie pod kon tro lą”. Na 30 sta cjach Sta -
to il, zlo ka li zo wa nych we wszyst kich wo je wódz twach,
bę dzie moż na bez płat nie zba dać opo ny pod okiem
eks per tów. Po mia ry ci śnie nia, głę bo ko ści bież ni ka
oraz po ra dy do ty czą ce pra wi dło wej eks plo ata cji po -
trwa ją do 30 paź dzier ni ka. Or ga ni za to rzy li czą, że ak -
cja przy czy ni się do po pra wy bez pie czeń stwa na dro -
gach pod czas dnia Wszyst kich Świę tych.  

Eks per ci Mi che lin pod kre śla ją, że ci śnie nie w opo -
nach na le ży spraw dzać co naj mniej raz w mie sią cu, ale
tak że przed każ dą, dal szą po dró żą. Kon tro la ci śnie nia
po win na od by wać się „na zim no” – naj wcze śniej go dzi -
nę po za trzy ma niu sa mo cho du lub po prze je cha niu
do 3 ki lo me trów przy nie wiel kiej szyb ko ści. W przy -
pad ku ba da nia opon roz grza nych, do za le ca nej war to -
ści trze ba do dać 0.2 ba ra.

Fir ma Sta to il Fu el & Re ta il Pol ska re gu lar nie
i na róż ne spo so by dba o bez pie czeń stwo kie row -
ców, cze go do wo dem jest sta łe mo ni to ro wa nie   ja -
ko ści ofe ro wa nych pa liw, czy udział w ak cji „Ci śnie -
nie pod kon tro lą”. W tym ro ku po raz ko lej ny,
wspól nie z Mi che lin, dzia ła my na rzecz bez pie czeń -
stwa na dro gach. Na kil ku dzie się ciu  sta cjach Sta to -
il w ca łej Pol sce prze ba da my wkrót ce ty sią ce aut.
Chce my, aby na si klien ci po dró żo wa li bez piecz nie –
mó wi Mi chał Ci szek, Se nior Di rec tor Staff w Sta to -
il Fu el & Re ta il Pol ska.

Stan ogu mie nia jest jed nym z istot nych czyn ni -
ków wpły wa ją cych na bez pie czeń stwo w ru chu dro go -
wym. Dla te go za rów no wy bór, do bór opon, mon taż,
jak i okre so we kon tro le, po win ny być prze pro wa dzo ne
przez fa chow ców – mó wi Krzysz tof Sas, pre zes sie ci
spe cja li stycz nych ser wi sów Eu ro ma ster Pol ska.

Rze szów  - Sta cja Sta to il Al. Rej ta na 18

„Ci śnie nie pod kon tro lą” 



8 extra PODKARPACIE


