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XVI Światowy Festiwal
Polonijnych Zespołów

Folklorystycznych 
– 23-30 lipca 2014 r.

Program Festiwalu str. 5
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Sprzedam w promocyjnej cenie
Drzwi wewnętrzne 

80- Vasco Aveiro Wenge (Wood Decor)
+ ościeżnica (szt.1). 

Cena za komplet 500 zł.
Tel.603 790 207

materiał promocyjny

Na ryn ku znaj dzie my bar dzo du żo ofert
po ży czek go tów ko wych. Są one ła two
do stęp ne i pra wie każ dy mo że so bie po -
zwo lić na do dat ko wy za strzyk go tów ki.
Ban ki i in sty tu cje fi nan so we prze ści ga ją
się w ofer tach do pa so wa nych do na -
szych po trzeb i moż li wo ści.

Kon ku ren cja na ryn ku po wo du je, że zy -
sku je na tym klient, któ ry mo że li czyć na do -
dat ko we bo nu sy zwią za ne z po życz ką. Co raz
czę ściej zda rza się, że bio rąc po życz kę do sta -
je my coś eks tra. War to na to zwró cić uwa gę,
bo cza sem oprócz go tów ki na wy ma rzo ny cel
mo że my do stać do dat ko wo pa kiet war to ścio -
wych usług.

Pro vi dent . wy szedł z cie ka wą ini cja ty wą
skie ro wa ną do lu dzi po 60. ro ku ży cia. Po życz -
ka dla Se nio ra to no wość na ryn ku, któ ra
szyb ko zy sku je uzna nie wśród klien tów. Wy -

star czy speł nić kil ka wa run ków, by ra zem z go -
tów ką otrzy mać bar dzo atrak cyj ny Pa kiet Me -
dycz ny, za któ ry nie za pła ci my ani zło tów ki.

Pa kiet ma dość sze ro ki za kres, do brze
wy ko rzy sta ny mo że oszczę dzić du żo cza su i
pie nię dzy je go po sia da czo wi. Pa kiet umoż li -
wia do stęp do wi zyt le kar skich bez ko le jek.,
dzię ki nie mu mo że my oszczę dzić na le kach
ko rzy sta jac z re fun da cji w wy so ko ści 200 zł.
W skład pa kie tu wcho dzi tak że: trans port do
pla có wek me dycz nych, do stęp do Me dycz nej
Plat for my In for ma cyj nej czyn nej ca łą do bę
oraz po moc przy re ha bi li ta cji. Mo że my też
sko rzy stać z wi zyt do mo wych oraz opie ki wy -
kwa li fi ko wa nej pie lę gniar ki.

Pa kiet fir mo wa ny jest przez to wa rzy -
stwo ubez pie cze nio we AXA. Jest on cał ko -
wi cie dar mo wy i w przy pad ku wzię cia Po -
życz ki dla Se nio ra moż na z nie go ko rzy stać
przez ca ły rok.

Na su wa się py ta nie: czy wa run ki otrzy -
ma nia ta kiej ilo ści udo god nień nie są zbyt wy -
gó ro wa ne? Otóż nie. Wa run ki są tyl ko dwa.

Ofer ta Po życz ki dla Se nio ra z Dar mo -
wym Pa kie tem Me dycz nym jest skie ro wa -
na do lu dzi, któ rzy w chwi li wzię cia po -
życz ki ukoń czy li 60 lat. Dru gi z wa run -
ków to mi ni mal na kwo ta po życz ki - 2000
zł wy star czy by w móc sko rzy stać z tej
ofer ty Oczy wi ście mo że my po ży czyć wię -
cej - na wet do 10 000 zł. 

Je śli do te go wszyst kie go do da my wy so -
kie stan dar dy Pro vi den ta, czy li jak za wsze pro -
ste i ja sne za sa dy, brak ukry tych kosz tów oraz
mi ni mum for mal no ści po trzeb nych do pod -
pi sa nia umo wy to otrzy mu je my nie zwy kle
atrak cyj ną ofert. Pro mo cja, w któ rej ra zem z
po życz ką otrzy ma my dar mo wy pa kiet me -
dycz ny dla Se nio ra trwa od 28.05 do
29.08.2014.

Po życz ka dla Se nio ra
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Ostat nio czę sto wpa da cie Pań stwo
do Rze szo wa.
RA DO SŁAW PA ZU RA: Wszyst ko za czę ło się
od pro po zy cji ze stro ny fir my FT Films.
W ze szłym ro ku po pro szo no mnie o pod ło -
że nie gło su księ dza w ani mo wa nym fil mie
„Naj więk szy z cu dów”. Tak za czę ła się na sza
zna jo mość.
DO RO TA CHO TEC KA: Póź niej bli żej za -
po zna li śmy się z dzia łal no ścią tej f ir my
i sto wa rzy sze nia za ra zem. Oka za ło się, że
jest ona bar dzo bli ska po glą dom i war to -
ściom, któ ry mi i my się w ży ciu kie ru je my.
Dla te go też z ogrom ną przy jem no ścią
przy ję li śmy za pro sze nie na bal cha ry ta -
tyw ny, któ re mu przy świe cał tak szczyt ny
cel jak bu do wa pod Rze szo wem ośrod ka
dla prze śla do wa nych chrze ści jan z Sy rii.
Mi ło nam, że or ga ni za to rzy ba lu po my śle -
li o nas i że mo gli śmy zna leźć się w tak za -
szczyt nym gro nie.

RP: Ta na sza nić po ro zu mie nia jest bar -
dzo bli ska. Ja w War sza wie pro wa dzę z ko lei
Fun da cję Ka pu cyń ską, któ rej pod sta wo wym
ce lem jest po moc bez dom nym. Rze szow ska
fir ma tak że wspie ra lu dzi, któ rzy po trze bu ją
na szej po mo cy i swo je go do mu.

DC: Je ste śmy mi le za sko cze ni, że tak
pręż nie dzia ła ją ca fun da cja zlo ka li zo wa -
na jest wła śnie w Rze szo wie. Śmiem twier -
dzić, że już nie dłu go Rze szów sta nie się jed -
nym z bar dziej zna czą cych miejsc na fil mo -
wej i nie tyl ko ma pie Pol ski. Nam jest bar -
dzo mi ło, że bę dzie my jed ny mi z pierw -
szych am ba sa do rów tych po czy nań. Czu je -
my się wy róż nie ni.

Wróć my do sa me go ba lu, na któ rym go ścił
na wet sam Ste phen Bal dwin. Z pew no ścią
mie li ście Pań stwo oka zję by wać na nie jed -
nym te go ty pu wy da rze niu. Jak oce nia ją
Pań stwo nasz bal pod wzglę dem or ga ni za -
cyj nym?

DC: Nie ba ła bym się na wet użyć stwier dze -
nia, że był to eu ro pej ski po ziom. Miej my na -
dzie ję, że sta nie się on tra dy cją. Że ten był
pierw szy, ale nie ostat ni. Że rze szo wia nie z nie -
cier pli wo ścią bę dą ocze ki wać ko lej ne go ba lu
do bro czyn ne go, któ ry ma szan sę zy skać ogól -
no pol ski roz głos. Tym bar dziej, jak pan za uwa -
żył, mie li śmy oka zję być na wie lu ba lach w War -
sza wie, w bar dzo eks klu zyw nych ho te lach. Rze -
szów nie po wi nien mieć żad nych kom plek sów.
Wręcz prze ciw nie! Ży czę wszyst kim w sto li cy,
że by mie li oka zję zna leźć się na ta kim ba lu, jak
ten przy go to wa ny u was w Rze szo wie. W War -
sza wie wszyst kim się wy da je, że po tra fią. Ale to
na rze szow skim by ło czuć wło żo ne w je go or -
ga ni za cję ser ce i do brą ener gię.
Bo w koń cu pie nią dze to nie wszyst ko.

DC: Do kład nie! Wła śnie to mi się od ra -
zu na su nę ło na myśl.

RP: Ukło ny na le żą się tak że wła dzom
mia sta i wo je wódz twa, że za an ga żo wa ły się
w ten pro jekt. Za ska ku ją ce by ło to, że od był
się on wła śnie w za kąt ku na sze go kra ju, a nie
w sto li cy. Miej my na dzie ję, że je go po my sło -
daw cy nie wpad ną na po mysł, że by prze nieść
się do War sza wy (śmiech).
Nie chciał bym w tym miej scu wyjść na ja -
kie goś nar cy za, ale sły sza łem opi nie, że
w Rze szo wie miesz ka ją do brzy i ser decz ni
lu dzie.

DC: Coś w tym jest! Sam po mysł bu do -
wy te go do mu dla chrze ści jan z Sy rii jest zna -
ko mi tym przy kła dem.

RP: Je śli, a tak nam się wy da je, wszy scy
rze szo wia nie są ta cy jak prze krój spo łe czeń -
stwa, z któ rym mie li śmy przy jem ność ob co -
wać na ba lu, to my prze no si my się tam
z miej sca. W każ dym ra zie Rze szów jest nam
bar dzo bli ski.
Pla nu je cie Pań stwo jesz cze ja kieś wspól -
ne pro jek ty w Rze szo wie?

DC: Jak naj bar dziej. Ma my ta kie pla ny,
ale na ra zie nie chcie li by śmy mó wić o nich
gło śno, że by nie za pe szyć. To jest trosz kę jak
w na szym za wo dzie. Do pó ki nie ma my pod -
pi sa nej umo wy czy nie wej dzie my na plan, to
le piej spra wę prze mil czeć.

RP: My ślę, że naj póź niej spo tka my się
w Rze szo wie na otwar ciu ośrod ka. W każ dym
ra zie moc no ki bi cu je my te mu przed się wzię -
ciu i ofe ru je my swo ją po moc. Wie rzy my, że
ten bal był je dy nie po cząt kiem wie lu prze my -
śleń du cho wych wie lu lu dzi. Że za owo cu je
on wie lo ma wspa nia ły mi ini cja ty wa mi.
Co dał Pań stwu udział w tym ba lu?

DC: Naj wspa nial sze jest to, że po przez
wspól ną za ba wę i roz mo wy przy sto li ku, nie
tyl ko o ce lu któ re mu on przy świe cał, ale tak -
że o na szej co dzien no ści, uczy li śmy się cze -
goś od sie bie na wza jem. A po przez na ukę
od i o in nych, tak na praw dę uczy my się sa -
mych sie bie.
Oby każ dy dzień był ta kim ba lem!

DC: Do kład nie!

Roz ma wiał MAR CIN KA LI TA

Roz mo wa z DO RO TĄ CHO TEC KĄ i RA DO SŁA WEM PA ZU RĄ

Rze szow ski bal ser decz no ści
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Na stęp ne dni po świę cą na pró by
i spo tka nia in te gra cyj ne, aby w pią tek 25
lip ca wziąć udział w barw nym ko ro wo dzie
uli ca mi Rze szo wa i uro czy stym otwar ciu
fe sti wa lu. W tym sa mym dniu de le ga cja ze -
spo łów spo tka się z Pre zy den tem Mia sta
Rze szo wa Ta de uszem Fe ren cem. W ra -
mach kon cer tu po wi tal ne go, któ re go roz -
po czę cie za pla no wa no na go dzi nę 20.00
wy stą pi ze spół RA TA TAM, któ ry przed sta -
wi pro jekt „RA TA TAM & FOLK DRE AM

Śpie wa Rze szow skie”. Pro jekt ten prze wi -
du je pre zen ta cję pły to wą i kon cer to wą tra -
dy cyj nych rze szow skich pio se nek lu do -
wych w aran ża cji ze spo łu RA TA TAM wraz
z ka pe la mi lu do wy mi z Rze szo wa i oko -
lic. 26 i 27 lip ca to „Dni Po lo nij ne w Rze -
szo wie oraz Wo je wódz twie Pod kar pac -
kim” w ra mach któ rych od bę dą się kon -
cer ty ze spo łów po lo nij nych, wy sta wy, kier -
ma sze i fe sty ny. W po nie dzia łek 28 lip ca
w ha li przy uli cy Pod pro mie od bę dzie się

kon cert „Folk lor Na ro dów Świa ta”, a we
wto rek 29 lip ca Kon cert Ga lo wy, któ ry za -
koń czy Fe sti wal. W fe sti wa lo wych zma ga -
niach weź mie udział 37 ze spo łów z 14 kra -
jów, łącz nie bę dzie to oko ło 1100 osób.
PRO GRAM FE STI WA LU: 23.07.
– 30.07.2014 R.
l 23 lip ca - śro da – przy jaz dy ze spo łów
l 24 lip ca - czwar tek – pró by ze spo łów

Spo tka nie in te gra cyj ne uczest ni ków
Fe sti wa lu.
l 25 lip ca - pią tek – pró by ze spo łów

Ko ro wód ze spo łów po lo nij nych uli ca -
mi mia sta (uli ca mi: Lu bo mir skich, 3 – Ma -
ja, Ko ściusz ki, Ry nek).

Otwar cie Fe sti wa lu. Spo tka nie de le ga -
cji ze spo łów z Pre zy den tem Mia sta.

Kon cert po wi tal ny ze spo łów pol skich
(godz. 20.00 Ry nek).
l 26 lip ca – so bo ta – Dni Po lo nij ne
w Rze szo wie oraz Wo je wódz twie Pod kar -
pac kim

Pró by ze spo łów. Kon cer ty ze spo łów
po lo nij nych (Ry nek 11.00 – 23.00).

Wy sta wy, kier ma sze, fe sty ny.
l 27 lip ca – nie dzie la – Dni Po lo nij ne
w Rze szo wie oraz Wo je wódz twie Pod kar -
pac kim

Msza świę ta w in ten cji Po lo nii. Kon -
cer ty ze spo łów po lo nij nych (Ry nek 11.00
– 23.00).

Wy sta wy, kier ma sze, fe sty ny.
l 28 lip ca -po nie dzia łek – pró ba
do kon cer tu „Folk lor Na ro dów Świa ta”
(Ha la Pod pro mie)

Spo tka nie de le ga cji ze spo łów z kie -
row nic twem Sto wa rzy sze nia „Wspól no ta
Pol ska”.

KON CERT „FOLK LOR NA RO -
DÓW ŚWIA TA” (godz. 19.00 Ha la Pod -
pro mie).

l 29 lip ca - wto rek – pró by do Kon cer tu
Ga lo we go

Spo tka nie z wła dza mi wo je wódz twa.
KON CERT GA LO WY (godz. 19.00

Ha la Pod pro mie)
Za koń cze nie Fe sti wa lu

l 30 VII śro da – wy jaz dy ze spo łów

Szcze gó ły: 
http://www.wspol no ta -pol ska.rze szow.pl
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– Nie tak daw no przez
kil ka mie się cy wi dzo wie
TVN mo gli oglą dać pe ry pe -
tie miesz kań ców jed ne go ze
sto łecz nych do mów w pierw -
szym se ria lu hy bry do wym „Wa wa
Non Stop”. Wśród nich zna la złeś się i Ty.

– Za gra łem w nim Pio tra z So po tu. Choć mu szę
się przy znać, że na so poc kim mo lo jesz cze ni gdy nie
by łem (śmiech).
– Więc wła śnie, mia ła to być z za ło że nia te le no -
we la o po pu lar nych „sło ikach”, a prze cież Ty je -
steś ro do wi tym war sza wia kiem.

– To praw da. Zro bi li ze mnie „sło ika” i w koń cu
mia łem oka zję się nim po czuć (śmiech). Wy my ślo no
so bie uczest ni ków z róż nych stron kra ju, że by wi dzo -
wie miesz ka ją cy w da nych re jo nach, mo gli się z na -

mi ła twiej utoż sa miać.
– Ilu by ło w se ria lu prze krę co nych „sło ików”?
Kto jesz cze jest z War sza wy?

– Asia Droz dow ska jest z Sa skiej Kę py, Mar ta
Chwasz czyń ska z oko lic i Ma ciek Ty len da, nasz se ria -
lo wy go spo darz. Co praw da nie jest z War sza wy, ale
miesz ka tu już od wie lu lat.
– Ca stin gi też od by wa ły się w War sza wie?

– W więk szo ści tak.

– To mia łeś bli sko.
– I tu mu szę cię za sko czyć. Kie dy do wie dzia łem

się o prze słu cha niach, za dzwo ni łem do pro duk cji.
Po wie dzie li mi, że wła śnie się skoń czy ły i je śli mam
ocho tę w nich wy star to wać, to mo gę jesz cze spró bo -
wać w Kra ko wie. Nie mia łem nic do stra ce nia ani
do ro bo ty, to po je cha łem. I do sta łem się.
– Na czas pro duk cji by li ście od izo lo wa ni
od świa ta jak uczest ni cy „Big Bro the ra?

– Nie ee! Ktoś po wie dział przed emi sją, że jest to
wła śnie „Big Bro ther” ze sce na riu szem. To tal na ście -
ma. Przede wszyst kim jak sam za uwa ży łeś, oni prze -
by wa li w za mknię tym do mu, mie li za da nia do wy ko -
na nia, co ty dzień ktoś od pa dał, no i w koń cu wal czy -
li o gru bą ka sę (uśmiech). Po rów ny wa nie tam te go re -
ali ty show do na szej „Wa wy” to ja kiś ab surd. My
mie li śmy uję cia za rów no w do mu, jak i na ze wnątrz,
po nich wra ca li śmy nor mal nie do do mu. Na na gra -
nia przy cho dzi li śmy jak do pra cy.
– Czy li nikt z Was w tym do mu nie no co wał?

– Je dy nie ochro niarz, któ ry pil no wał, że by ni cze -
go nie roz kra dli. A i tak nie by ło w nim nic do wzię -
cia. Se rial re ali zo wa ny był w na praw dę sta rej cha cie.
Od no wio ne by ły tyl ko te po miesz cze nia, w któ rych
krę ci li śmy. 

Dokończenie na ááá STR. 6

XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów
Folklorystycznych – 23-30 lipca 2014 r.

W rze szow skim Do mu Po lo nii od by ła się kon fe ren cja pra so wa po świę co na XVI Świa to we mu Fe sti wa lo wi Po lo nij nych
Ze spo łów Folk lo ry stycz nych. Te go rocz ny Fe sti wal ob cho dzi swo je 45 – le cie, pierw szy od był się w 1969 ro ku. Ze spo ły
do trą do miast i gmin fe sti wa lo wych już 20 lip ca 2014 ro ku. 

Roz mo wa z MA CIE JEM CZA CHOW SKIM, 
uczest ni kiem „Wa wa Non Stop”

Zro bi li ze mnie „sło ika”
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Dokończenie ze ááá STR. 5

W po zo sta łych pra wie stra szy ło. A mo że nie pra -
wie, bo daw no te mu był w tym bu dyn ku szpi tal psy -
chia trycz ny (śmiech). Z ko lei knaj pa by ła wy na ję ta
przy pla cu Unii Lu bel skiej.
– Mie li ście ja kiś wpływ na sce na riusz?

– Nie wiel ki, ale tak. Sens po szcze gól nych scen
mu siał być za cho wa ny, ale po zwa la no nam na słow ną
im pro wi za cję. Przy kła do wo ja ni gdy nie uży wam tek -
stów w sty lu „mu szę się wy fik so wać z im pre zy” czy
„mu szę wy ro bić ten tar get”. Przed każ dym uję ciem
oma wia li śmy z re ży se rem moż li wość je go na krę ce nia.
Oso by, któ re pi sa ły sce na riusz, nie zna ły ukła du do -
mu. Gdy by śmy nie in ter we nio wa li, to po sta cie, któ re
aku rat mia ły ra zem zna leźć się w łóż ku, ni gdy by
na sie bie nie wpa dły (śmiech).
– Sko ro mó wi my o tych in tym niej szych mo men -
tach… Jak przy ją łeś pro po zy cję sce ny, w któ rej
masz po zo wać z in nym fa ce tem w sa mej bie liź -
nie?

– Ojej, to by ło strasz ne! By ło mi cięż ko. Kie dyś
zda rzy ło mi się po zo wać do ak tów, ale wte dy by łem
tyl ko ja i fo to graf. Tu taj to co in ne go. Nie dość, że
mu sia łem do ty kać in ne go fa ce ta, to jesz cze za ka me rą
sztab lu dzi, któ rzy się pod śmie wa li i stro ili mi ny.
A mi mo wszyst ko chcia łem zro bić to pro fe sjo nal nie.
Naj trud niej by ło wte dy, kie dy sty ka li śmy się no sa mi
i pa trzy li śmy so bie głę bo ko w oczy, kar miąc się ru -
recz ką z kre mem. Le onar do, któ ry to wa rzy szył mi
w tej sce nie, nie czuł żad ne go skrę po wa nia. W pew -
nym mo men cie za czą łem się za sta na wiać ile ta kich se -
sji ma już za so bą (śmiech).
– Co na to Two ja dziew czy na?

– Wie dzia ła, że jest to tyl ko mo je ko lej ne za da nie.
Obej rza ła i po wie dzia ła, że po do ła łem. Zna jo mi przy -
ję li to na we so ło. Gdy by te raz ktoś za pro po no wał mi

ta kie za da nie za nie złą ka sę, to my ślę, że bym so bie
po ra dził (uśmiech).
– Zo staw my już fa ce tów. A jak Two ja po łów ka
re ago wa ła na, bądź co bądź, licz ne sce ny z ko -
bie ta mi? Tu taj mo gła się już czuć za zdro sna.

– Ona wy wo dzi się z po dob nej bran ży. Jest wo ka -
list ką.
– Do da czy Shaz za?

– Weź prze stań (śmiech). Na zy wa się Elis Her re ra
i jest Ku ban ką. Wy stę pu je m.in. z ze spo łem „Rei Ce -
bal lo & Cal le Sol”. Śpie wa ła w pro gra mie „Ja ka to me -
lo dia”. Sa ma spo ro jeź dzi i kon cer tu je. Stwo rzy ła tak -
że swój mu si cal. Mo że gdy by pra co wa ła w skle pie czy
by ła księ go wą, nie ro zu mia ła by mnie i te go co ro bię.
A tak wi dząc, że mnie ta ro bo ta krę ci, cie szy ła się mo -
im szczę ściem. Ja też je stem za do wo lo ny z każ de go jej
suk ce su. I to jest faj ne w na szym związ ku.
– Ale ona chy ba nie ca łu je się z fa ce ta mi na kon -
cer tach?

– Mam na dzie ję, że nie (śmiech)! Choć ma pra wo
po do bać się fa ce tom. A je śli cho dzi o mnie… Wie dzia -
ła, że mam ta kie sce ny za pi sa ne w sce na riu szu.
– Cie bie to pew nie cie szy ło?

– A jak!!! Choć mu szę szcze rze po wie dzieć, że nie
wszyst kie po ca łun ki – z róż nych wzglę dów – na le ża ły
do przy jem nych. Nie to, że bym uwa żał się za mi ste ra,
ale w koń cu nie każ dy mu si się po do bać każ de mu.
A pra cę wy ko nać trze ba.
– Spo ty ka cie się te raz pry wat nie, po za koń cze -
niu „Wa wy”?

– Naj lep szy kon takt mam z Jo wi tą Zien kie wicz,
czy li se ria lo wą Oli wią. Świet na dziew czy na. Cza sa mi
spo ty ka my się na mie ście lub od wie dza my na wza -
jem. I nie mal non stop wi si my na te le fo nach. My ślę,
że ta zna jo mość po zo sta nie na dłu go.
– Roz ma wia li śmy o tym, że nie by li ście ko pią
„Big Bro the ra”. Cze mu za tem słu żył za bieg

wpro wa dze nia do „Wa wy” Ma nu eli Mi cha lak,
któ rą wszy scy ko ja rzą z tam tym pro gra mem?

– No wła śnie nie wiem. Dzię ki wej ściu Ma nu eli,
cięż ko nam by ło od ciąć się od „Big Bro the ra”. Co in -
ne go, gdy by od wie dził nas Ja nek Kli ment z „Tań ca
z gwiaz da mi”.
– Nie uwa żasz, że Ma nu ela mia ła być tram po li -
ną se ria lu, ra tu ją cą je go oglą dal ność?

– Po zwo lisz, że to prze mil czę. Uwa żam też, że
„Wa wę” po grą ży ła cią gła zmia na go dzi ny emi sji. Ale
nie ża łu ję, że wzią łem w niej udział.
– Jak wi dzisz swo ją przy szłość po pro gra mie?

– Nie wąt pli wie „Wa wa” da ła mi szan sę po ka za nia
się z zu peł nie in nej stro ny niż sa mo po zo wa nie
do zdjęć. Nie ukry wam, że chciał bym roz wi jać się
w tym kie run ku. My ślę o szko le ak tor skiej, o któ rej

ma rzy łem od daw na. Krę ci mnie pra ca z ludź mi, lu bię
ka me rę. Zresz tą kie dyś speł nia łem się też ja ko pre zen -
ter Po lo TV.
– Czy li Aka de mia Te atral na?

– Tro chę za wy so kie pro gi jak dla mnie. Nie mam
aż tak wy szko lo ne go warsz ta tu. Po za tym mam już 25
lat i nie wiem czy wie ko wo zdą żył bym się do niej za -
ła pać. My śla łem ra czej o szko le pań stwa Ma chul skich.
Acz kol wiek to z ko lei przy wią za ło by mnie do Pol ski
na ca łe trzy la ta. A mam mnó stwo in nych pla nów.
Nie ustan nie bi ję się z my śla mi, co ro bić da lej.
– Dzię ki za spo tka nie.

– Po zdra wiam wszyst kich i za pra szam na mo ją
stro nę: fa ce bo ok. com/Ma ciej. Cza chow ski. MC

Roz ma wiał MAR CIN KA LI TA

Zro bi li ze mnie „sło ika”



Szy ba – czy to w sa mo cho dzie, czy
au to ka rze – peł ni wię cej niż jed ną funk -
cję. Po za naj bar dziej oczy wi stą kwe stią, ja -
ką jest za pew nie nie lep szej wi docz no ści
ma ona istot ne zna cze nie przede wszyst -
kim dla za cho wa nia sztyw no ści kon struk -
cyj nej nad wo zia. Je śli za tem na jej po -

wierzch ni znaj du ją się uszko dze nia, ry sy
lub pęk nię cia po win ni śmy być świa do mi,
że po jazd ten nie na da je się do po dró ży,
a tym bar dziej prze wo zów zbio ro wych ja -
kim są tur nu sy wy ciecz ko we, obo zy i ko -
lo nie. Tzw. „pa jącz ki” lub też „oczka”,
gdy nie zo sta ną w po rę na pra wio ne, bę dą

się stop nio wo po więk szać, co skut ko wać
bę dzie cał ko wi tym i nie od wra cal nym
uszko dze niem szy by. Wy star czy kil ku go -
dzin na jaz da w nie sprzy ja ją cych wa run -
kach, by de li kat na ry sa prze kształ ci ła się
w du że i wi docz ne pęk nię cie. W pierw -
szej ko lej no ści ogra ni czy to wi docz ność
kie row cy. Na tym jed nak nie ko niec.
W ra zie ko li zji szy ba o na ru szo nej struk -
tu rze za miast za pew nić opar cie dla po -
dusz ki po wietrz nej wy pad nie, przez co
nie ochro ni pa sa że rów. Ta kiej sy tu acji
moż na jed nak za wcza su za po biec, zwłasz -
cza, że czę sto uszko dze nia wi docz ne
na szy bach mo gą być pod da ne na pra wie.

Zlo ka li zo wa ne na te re nie ca łe go kra ju ser -
wi sy naj więk szej ogól no pol skiej sie ci na -
pra wy i wy mia ny szyb Nord Glass ofe ru ją
kom plek so wą na pra wę szyb za rów no
w sa mo cho dach oso bo wych, jak i mi kro -
bu sach i au to ka rach. Stan dar do wo prze -
pro wa dza na w ser wi sie usłu ga trwa nie
wię cej niż 30 mi nut. Aby po móc prze -
woź ni kom unik nąć opóź nień w roz kła -
dzie jaz dy, a pa sa że rom za osz czę dzić nie -
pla no wa nych zmian w po dró ży, fir ma
Nord Glass za pew nia aż 9 de dy ko wa nych
ze spo łów wy jaz do wych, któ re do ko nu ją
spraw nej na pra wy lub wy mia ny szy by we
wska za nym re gio nie Pol ski. 
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Ostat ni dzwo nek… przed wa ka cyj ną po dró żą
Firma NordGlass

przekazała dla naszych
czytelników 5 kuponów

VIP, na niezawodne
powłoki hydrofobowe.

Proszę dzwonić
w piątek, 18 lipca

o godz. 10.

Se zon wa ka cyj ny roz po czął się na do bre. W fer wo rze przy go to -
wań i pa ko wa nia nie za po mnij my o naj waż niej szym wa run ku uda -
ne go wy po czyn ku ca łej ro dzi ny – bez pie czeń stwie. Pierw szym
prze ja wem ro dzi ciel skiej tro ski bę dzie spraw dze nie kon dy cji
szyb i sta nu tech nicz ne go po jaz du, któ rym po dró żo wać bę dzie -
my wspól nie z dzieć mi lub też, któ ry za wie zie na szą po cie chę
na let nie ko lo nie. 



Czy mo że być coś wspa nial -
sze go niż słod ka prze ką ska
w go rą cy let ni dzień? Wa wel
pre zen tu je dwie no we li nie
sło dy czy, któ re bę dą ide al -
nym to wa rzy szem tych wa ka -
cji – ga la ret ki Fresh & Fru ity
oraz dwa no we sma ki ręcz nie
ro bio nych kar mel ków.

SŁOD KI SMAK DZIE CIŃ STWA
Na dzie wa ne kar mel ki Śmie tan ko wo -Tru -

skaw ko we dla mi ło śni ków let nich sma ków
oraz Mlecz ne dla sma ko szy ce nią cych kla sy kę
to wa ka cyj ne pro po zy cje z Wa we lu. 

No we sma ki do łą czy ły do licz ne go gro -
na sło dy czy z Wa we lu, w któ rym znaj du ją się
lu bia ne i zna ne pro duk ty, ta kie jak: Ku kuł ki,
Racz ki i Fi stasz ki. W wa ka cyj nej pro po zy cji fir -
my Wa wel moż na też zna leźć kar mel ki Fresh &
Fru ity za wie ra ją ce pół płyn ne owo co we na dzie -
nie z do dat kiem wi ta mi ny C dla pa sjo na tów
na tu ral nych, owo co wych słod ko ści i kar mel ki
Orzeź wia ją ce o sma ku mię ty.

SMAK WY CI ŚNIĘ TY Z OWO CÓW
Fresh & Fru ity to nie tyl ko pysz ne kar -

mel ki, ale tak że na dzie wa ne ga la ret ki po dwój -
nie owo co we – stwo rzo ne z my ślą o fa nach
lek kich kom po zy cji. 

Ko lo ro we, so czy ście owo co we sło dy cze
do stęp ne są w czte rech sma kach: ana na so -
wym i po ma rań czo wym z ma li no wym na -
dzie niem oraz li mon ko wym i ma li no wym
z cy try no wym na dzie niem.

Fir ma Wa wel przy go to wa ła dla na szych
czy tel ni ków 6 ze sta wów sło dy czy, w któ -
rych znaj du ją się mię dzy in ny mi no we sma -
ki kar mel ków i ga la ret ki Fresh & Fru ity. Aby

otrzy mać ze staw na le ży za dzwo nić pod re -
dak cyj ny nu mer 17 lip ca, godz. 9.
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Świe że, mro żo ne lub su szo ne – owo -
ce w każ dej po sta ci sta no wią źró dło
cen nych skład ni ków od żyw czych.  Z
punk tu wi dze nia ku li nar nych moż li wo -
ści, prym wio dą jed nak owo ce su szo -
ne.  Nie mo że ich za brak nąć w zma ga -
niach osób lu bią cych w kuch ni po eks -
pe ry men to wać. Ja ko do dat ki do
pach ną cych, tra dy cyj nych, do mo wych
wy pie ków, jak i no wa tor skich po traw
spraw dzą się su szo ne ba ka lie Śliw ka,
Mo re la i Żu ra wi na mar ki KRE STO.

Moż li wo ści bez koń ca
Chodź w więk szo ści przy pad ków,

su szo ne owo ce tra fia ją na na sze sto ły ra -
zem z pysz ny mi do mo wy mi wy pie ka mi,

to war to po trak to wać je ja ko
wy zwa nie do przy rzą dze nia
cie ka wych dań.  Do da nie do
po tra wy su szo nych owo ców to
pro sty za bieg, któ ry po zwo li
cie szyć się zu peł nie no wym
sma kiem i wy glą dem przy rzą -
dza ne go po sił ku. Ro lad ki z kur -
cza ka z su szo ną śliw ką, cur ry z

kur cza ka z mo re la -
mi, kacz ka z żu ra wi -
ną czy barszcz z mo -
re la mi to je dy nie
pro po zy cje. Do stęp -
ność róż nych gra -
ma tu rach umoż li -
wia po trak to wa nie
su szo nych ba ka lii
mar ki KRE STO,
nie tyl ko ja ko pro -
duk tów uła twia ją -
cych przy go to wa -
nie po traw, ale
rów nież ja ko zdro -
wą al ter na ty wę dla sło dy -
czy. Sta no wią bo wiem peł -
ną błon ni ka, wi ta min i mi -
kro ele men tów prze ką skę.
100, i 200 gra mo we wo -
recz ki, któ re zmie ści my w
kie sze ni lub to reb ce
spraw dzą się w pra cy,
szko le lub na wy ciecz ce.
500 gra mo we opa ko wa -

nia, z ko lei przy da dzą się w trak cie przy -
go to wań do więk szych im prez.

Dłu ga li sta za let
Su szo ne owo ce sta no wią skon cen -

tro wa ną daw kę skład ni ków od żyw -
czych. Do da ją ener gii, po zwa la ją uzu -
peł nić nie do bo ry wi ta min i mi kro ele -
men tów. Oprócz wę glo wo da nów, do -
star cza ją do na sze go or ga ni zmu błon -

nik, wi ta mi ny oraz so le mi ne -
ral ne. Waż ną ich za le tą jest wy -
so ka za war tość prze ciw u tle nia -
czy, któ re chro nią przed szko -
dli wym dzia ła niem wol nych
rod ni ków. War to wie dzieć, że
za war ty w su szo nych owo cach
po tas po zwa la zwal czyć skur cze
mię śni, spo wo do wa ne wy sił -
kiem fi zycz nym. Po tas ma rów -
nież udział w zwięk sze niu na -
szej spraw no ści umy sło wej. Du -
ża za war tość błon ni ka spra wia,
że owo ców su szo nych nie po -
win no za brak nąć w die cie
dba ją cych o li nię. W su szo -
nych śliw kach jest go 7 ra zy
wię cej niż w świe żych.  Su -
szo ne śliw ki za wie ra ją, co
wię cej du żo że la za i fos fo -
ru, są bo ga te w wi ta mi ny
A, C i E. Su szo ne mo re le,
sta no wią zaś cen ne źró dło
be ta – ka ro te nu, któ ry od po wia da za

kon dy cję na skór ka i wzmac nia włók na
ko la ge no we, za po bie ga jąc sta rze niu się
skó ry.  Do dat ko wo już czte ry mo re le
za spo ka ja ją dzien ne za po trze bo wa nie
na wi ta mi nę A, szcze gól nie cen ną dla
na sto lat ków, w okre sie doj rze wa nia i
wy stę po wa nia trą dzi ku.  Su szo na żu ra -
wi na, to z ko lei owoc bo ga ty w wi ta mi -
ny C, A, B1, B2. Za wie ra błon nik, pek -
ty ny, wę glo wo da ny oraz wie le mi kro ele -

men tów m.in.:
ma gnez, wapń, fos for, po tas, jod, że la -
zo. Jed nak jej naj więk szą za le tą jest
dzia łanie an ty bak te ryj ne. Żu ra wi na
sku tecz nie za po bie ga in fek cjom dróg
mo czo wych, dróg od de cho wych, a
tak że wspo ma ga or ga nizm w wal ce z
gry pą.

Fir ma VOG Sp. z o.o. prze ka za ła dla
czy tel ni ków 6 ze sta wów z pro duk ta mi.
Pro szę dzwo nić 17 lip ca, o godz. 10.

Su szo na Śliw ka, Mo re la i Żu ra wi na mar ki
KRE STO - pro sty spo sób na wy szu ka ne da nia

Gdy upał znie chę ca do pi cia go rą cej „ma łej czar -
nej”, war to się gnąć po al ter na ty wę w po sta ci
orzeź wia ją cej ka wy mro żo nej. Spo so bów jej ser -
wo wa nia wy star czy na każ dy dzień la ta.

Pierw szy prze pis na mro żo ną ka wę po ja wił się już
w XVI wie ku. Café vien no is – bo o niej mo -
wa – przez wie ki ewo lu owa ła do for my
po pu lar ne go de se ru po da wa ne go
z lo da mi i bi tą śmie ta ną. Już
na po cząt ku XX wie ku, gro no
wiel bi cie li zdo był ma za gran
– kok tajl przy go to wy wa ny
na ba zie aro ma tycz ne go
espres so z do dat kiem cu -
kru, ko stek lo du, pla stra cy -
try ny i ru mu, ser wo wa ny
w wy so kiej szklan ce. Dziś,
prze pi sy na ka wę mro żo ną
moż na zna leźć nie mal
w każ dej kuch ni świa ta. Mo -
dy fi ko wa ne w za leż no ści
od pre fe ren cji ku li nar nych da -
ne go re gio nu, róż nią się lo kal ny -
mi do dat ka mi i przy pra wa mi. Ha -
waj czy cy do da ją do niej sy rop ana na -
so wy, pod sta wą szwaj car skiej wer sji jest
na to miast gorz ka cze ko la da. To, co jed nak po -
zo sta je nie zmien ne, to ba za w po sta ci wy ra zi stej i bo -
ga tej w sma ku ka wy. – Do na po jów mro żo nych, gdzie
jed nym z nie zbęd nych skład ni ków jest mle ko lub bi -
ta śmie ta na, war to wy ko rzy stać moc no pa lo ną mie -
szan kę – pod po wia da Jo an na So by ra, eks pert Se ga fre -
do Za net ti Po land. – Dzię ki in ten syw ne mu aro ma to -
wi do sko na le har mo ni zu je się z mlecz ny mi do dat ka -

mi – ra dzi eks pert. Co sma ko sze do da ją do orzeź wia -
ją cej ka wy na la to?

WŁO SKA KLA SY KA GA TUN KU
Ro do wi ci miesz kań cy Pół wy spu Ape niń skie go pi -

ją tra dy cyj ne espres so na wet w naj bar dziej
upal ne dni. Mro żo ne na po je, ser wo wa -

ne w po sta ci de se rów, są przy go to -
wy wa ne przede wszyst kim z my ślą

o tu ry stach. Cze go mo że my
spo dzie wać się w me nu wło -
skiej ka wiar ni? Jed nym z po -
pu lar nych na po jów chło dzą -
cych jest Caffé con ghiac -
cio, czy li ka wa na lo dzie. Jej
przy rzą dze nie po le ga
na do da niu do 30ml sy ro pu
klo no we go, kru szo ne go lo -
du i por cji lat te mac chia to.
Smacz nym, po bu dza ją cym

de se rem jest rów nież af fo ga to
– kul ka lo dów wa ni lio wych za -

to pio na w aro ma tycz nym espres -
so, któ ra po roz pusz cze niu two rzy

na po wierzch ni de li kat ną pian kę. Dla
sma ku czę sto do da wa na jest do niej

odro bi na li kie ru. Cie ka wym na po jem jest tak -
że sha ke ra to, spo so bem przy go to wa nia przy wo dzą ce
na myśl al ko ho lo we drin ki. Świe żo za pa rzo ne espres -
so wle wa się do sha ke ra, do da jąc lód i odro bi nę wy -
bra ne go sy ro pu sma ko we go. Mie szan ką po trzą sa się
ener gicz nie, do otrzy ma nia jed no rod nej kon sy sten cji.
Sha ke ra to po da wa ne jest w kie lisz kach do mar ti ni lub
wy so kich szklan kach. 

Mrożona kawa 
na każdy dzień lata
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Ta ra sy czy bal ko ny, szcze gól nie
na otwar tych prze strze niach, to miej sca
nie ustan nie na ra żo ne na szko dli we dzia ła -
nie zmien nych wa run ków at mos fe rycz -
nych. Kli mat, w któ rym ży je my cha rak te ry -
zu je się du ży mi am pli tu da mi tem pe ra tur
w cią gu ro ku. Tem pe ra tu ra po wierzch ni
pły tek w pol skich wa run kach mo że wy no -
sić od -30°C zi mą do +70°C la tem. Róż ni -
ce tem pe ra tur po wo du ją, że po wierzch nia
ta ra su bez prze rwy „pra cu je”, na prze mian
roz sze rza jąc się i kur cząc. Pły ta ta ra su mu -
si prze nieść dzia ła ją ce na nią ob cią że nia fi -
zycz ne, w prze ciw nym ra zie zmia ny tem pe -
ra tur oraz wil goć mo gą po wo do wać pę ka -
nie i od spa ja nie pły tek. Dla te go nie zmier -
nie waż ne jest, aby nie za nie dbać, żad ne go
eta pu wy ko na nia ce ra micz nych okła dzin
ze wnętrz nych i się gać po wy so kiej ja ko ści
ma te ria ły, któ re bę dą w sta nie spro stać tak
eks tre mal nym wa run kom.

Wła ści wie przy go to wa ne i za grun to -
wa ne pod ło że ja stry cho we o wy pro fi lo -
wa nym spad ku 1-2% oraz od po wied nio
do bra ne płyt ki ta ra so we, wpi su ją ce się
w gu sta przy szłych użyt kow ni ków ta ra su,
to do pie ro po ło wa suk ce su. Przed przy -
stą pie niem do prac gla zur ni czych mu si -
my zgro ma dzić pro duk ty, któ re za gwa -
ran tu ją wie lo let nią eks plo ata cję okła dzi -
ny ce ra micz nej bez ko niecz no ści na praw
i po no sze nia do dat ko wych kosz tów
zwią za nych z jej re mon tem. Dla te go
do jej wy ko na nia na le ży wy ko rzy stać ma -
te ria ły – uszczel nie nie, ta śmy, klej, fu gi
– za pew nia ją ce od po wied nią war stwę izo -
la cyj ną i chro nią ce przed wil go cią. 

Pra wi dło wo za pro jek to wa ny ta ras
po wi nien być od po wied nio za bez pie czo -
ny przed ne ga tyw nym wpły -
wem wo dy – za rów no wil go ci
pod cią ga nej z grun tu, jak i opa -

Dia beł tkwi w… od po wied nich ma te ria łach
Ta ras trwa le wy koń czo ny płyt ką ce ra micz ną 

Wio sna – la to to naj lep szy okres, by po świę cić wię cej uwa gi
prze strze ni wo kół do mu i od świe żyć ota cza ją cy nas te ren.
Waż nym ele men tem przy do mo we go kra jo bra zu jest ta ras
– miej sce, gdzie czę sto or ga ni zu je my spo tka nia i spę dza my
czas w gro nie ro dzin nym. Wy koń czo ny płyt ka mi ce ra micz ny mi
mo że słu żyć przez ca łe la ta. Ale tyl ko pod wa run kiem, że uło ży -
my je zgod nie z za sa da mi sztu ki bu dow la nej i przy uży ciu od po -
wied nich ma te ria łów. 

s
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Pra ca w try bie ho me  of fi ce to co raz

częst sze zja wi sko. Wie lu z nas ada -

ptu je więc do mo wą prze strzeń na ga -

bi net. Aby speł niał on swo ją funk cję,

po wi nien być urzą dzo ny w prze my śla -

ny spo sób. Zna cze nie ma za rów no wy -

bór po miesz cze nia, jak i je go aran ża -

cja, któ ra z jed nej stro ny od po wia dać

bę dzie in dy wi du al nym, es te tycz nym

pre fe ren cjom, a z dru giej – za pew ni

kom for to we wa run ki.

„Je śli dys po nu je my od po wied nią prze -
strze nią, ga bi net war to za aran żo wać w od -
ręb nym po miesz cze niu. Ta ka aran ża cja bę -
dzie nie tyl ko w wi docz ny spo sób za zna -
cza ła cha rak ter po miesz cze nia, ale i jed no -
znacz nie od dzie la ła miej sce pra cy od miej -
sca wy po czyn ku.” – mó wi eks pert z Ho me -
bo ok.pl Z uwa gi na me traż miesz ka nia, za -
aran żo wa nie osob ne go po ko ju na biu ro
nie za wsze jest jed nak moż li we. „Miej sce
pra cy znaj du ją ce się w po ko ju, któ ry do -
dat ko wo ma in ne prze zna cze nie, mu si my
umie jęt nie wkom po no wać w do mi nu ją cą
sty li za cję. Wy bierz my biur ko w neu tral -
nym ko lo rze lub blat, któ ry mo że po słu -
żyć ja ko stół w ja dal ni. Mo że my roz wa żyć
tak że wie lo funk cyj ne me ble mo du ło we,
któ re po za koń cze niu pra cy mo że my zło -
żyć, po now nie „od zy sku jąc” cen ną prze -
strzeń.” – ra dzi eks pert z Ho me bo ok.pl

Ho me  of fi ce mo że my stwo rzyć na wet
przy nie wiel kim na kła dzie kosz tów. Je śli
nie pla nu je my za pro jek to wać ca łe go po ko -
ju, a je dy nie do sto so wać go do swo ich wy -
mo gów za sta nów my się, któ re z do tych -
cza so wych ele men tów wy stro ju do sko na le
za adap tu ją się do „biu ro wej” ro li. 

W myśl po wie dze nia, by łą czyć
„przy jem ne z po ży tecz nym”, od po -

wied nio urzą dzo ny do mo wy ga bi net
mo że sprzy jać bar dziej twór czej i efek -
tyw nej pra cy. In spi ra cje i przy kła dy
funk cjo nal nych oraz po my sło wych
aran ża cji na urzą dze nie ho me  of f i ce
znaj dzie my na por ta lu Ho me bo ok.pl.
Bo ga ta ba za pre zen to wa nych tam pro -
jek tów po zwo li nam zna leźć styl od po -
wia da ją cy na szym pre fe ren cjom i wy -
ma ga niom.

Ho me bo ok.pl ra dzi:

Ho me  of fi ce, 
czyli jak stworzyć wygodne

miejsce pracy w domu
Dla na szych czy tel ni ków ma my
do roz da nia książ ki Ho me bo ok
De sign 2014. To po nad 200 fo -
to gra fii ilu stru ją cych po my sły
na aran ża cje wnętrz w róż nych
sty lach i na każ dą kie szeń. Oso -
by, któ re ja ko pierw sze za dzwo -
nią do re dak cji w pią tek
o godz. 9 otrzy ma ją książ kę. 

dów at mos fe rycz nych. Dla te go
przed po ło że niem pły tek ko niecz -
ne jest wy ko na nie hy dro izo la cji,

któ ra za bez pie czy przed wni ka niem wo dy
pod płyt ki ta ra so we. Za nim więc przy stą pi -
my do ukła da nia pły tek, po win ni śmy
przed tem wy ko nać izo la cję prze ciw wod ną,
sto su jąc na war stwę spad ko wą pod kład
uszczel nia ją cy, np. UZIN RR 185 oraz ta -
śmę uszczel nia ją cą, np. co dex BST 150.
Do pie ro po wy ko na niu war stwy wo do -
chron nej mo że my przy stą pić do mo co wa -
nia gre su czy te ra ko ty.

„Klej do mon ta żu pły tek na ta ra sie
mu si być przede wszyst kim ela stycz ny
i gwa ran to wać od po wied nią przy czep -
ność przez ca ły okres użyt ko wa nia.”
– mó wi Ma ciej Za łę ski, pro duct ma na ger
mar ki co dex w fir mie Uzin Pol ska. „Sil ne
na sło necz nie nie w cią gu dnia po wo du je
na grze wa nie się pły ty ta ra su do bar dzo
wy so kich tem pe ra tur rzę du kil ku dzie się -
ciu stop ni. Wy star czy na gła bu rza z opa -
da mi desz czu, by w kil ka na ście mi nut
dra stycz nie ostu dzić po wierzch nię do kil -
ku na stu stop ni. W zi mie do dat ko wo do -
cho dzą wy so kie ob cią że nia spo wo do wa ne
ni ski mi tem pe ra tu ra mi, spa da ją cy mi po -
ni żej ze ra. Róż ni ce tem pe ra tur po wo du ją
od kształ ce nia pod ło ża oraz pły tek. Tyl ko
od po wied nio mo dy fi ko wa na i ela stycz -
na za pra wa kle jo wa – S1 lub S2 – jest
w sta nie prze nieść te go ty pu ob cią że nia.
Ta ki ma te riał do za sto so wań ze wnętrz -
nych po wi nien cha rak te ry zo wać się rów -
nież pod wyż szo ną przy czep no ścią, co
naj mniej kla sy C2 we dług nor my PN -
-EN 12004.” – wy ja śnia Ma ciej Za łę ski. 

Je śli chce my cie szyć się trwa łą kon -
struk cją ta ra so wą przez dłu gie la ta, tak że

spo iwa do pły tek po win ni śmy do bie rać ze
szcze gól ną roz wa gą. Za pra wa fu go wa, któ -
ra zo sta nie za sto so wa na w ta kich miej -
scach, jak ta ra sy czy bal ko ny, po dob nie jak
klej po win na być od por na na dzia ła nie
desz czu czy słoń ca oraz du że am pli tu dy
tem pe ra tu ry w cią gu ro ku. „Trud nym wa -
run kom eks plo ata cyj nym, z ja ki mi ma my
do czy nie nia na otwar tej prze strze ni, jest
w sta nie spro stać wo do - i mro zo od por -
na za pra wa ela stycz na do spo in, ta ka jak
np. co dex Bril lant Flex Ba sic.” – mó wi Ma -
ciej Za łę ski z fir my Uzin Pol ska. „Fu ga
prze no si na prę że nia pły tek po wsta ją ce
pod czas eks plo ata cji, dla te go ko niecz ne
jest za sto so wa nie spo iny o od po wied niej
sze ro ko ści. Przy spo ino wa niu pły tek war to
za tem pa mię tać o dwóch pod sta wo wych
za sa dach. Po pierw sze: im wyż sze wa ha nia
tem pe ra tu ry i wil got no ści, tym szer szą fu -
gę na le ży za sto so wać – przy du żej pra cy
pod ło ża, ja ka na stę pu je pod czas znacz -
nych wa hań tem pe ra tu ry, fu ga peł ni funk -
cję pew ne go ro dza ju dy la ta cji.  Sze ro kość
spo iny po win na być ade kwat na do wiel ko -
ści płyt ki – im więk sze wy mia ry pły tek,
tym szer sza po win na być fu ga” – do da je
pro duct ma na ger mar ki co dex. 

Wła ści wa izo la cja ta ra su, wy ko na -
na z uży ciem od po wied nich ma te ria łów,
za pew nia mu trwa łość i od por ność
na szko dli we wa run ki at mos fe rycz ne. War -
to za ufać re no mo wa nym pro du cen tom.
Oszczęd ność pod czas bu do wy w osta tecz -
nym roz ra chun ku czę sto koń czy się nie po -
trzeb nym nad wy rę że niem port fe la in we -
sto ra. Tyl ko spraw dzo ne, wy so ko ja ko ścio -
we ma te ria ły i pra wi dło we wy ko naw stwo są
gwa ran cją wie lo let nie go, bez pro ble mo we -
go użyt ko wa nia ta ra su czy bal ko nu.

s
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Już 3 sierp nia naj lep si ko la rze świa ta
wy star tu ją spod Stocz ni Gdań skiej,
aby na stęp nie po ko nać m.in. 234-ki lo -
me tro wy etap po mię dzy To ru niem
a War sza wą, ści gać się w sce ne rii
ma low ni czych Tatr Wy so kich na Sło -
wa cji, czy ry wa li zo wać o zwy cię stwo
na wy cień cza ją cym pod jeź dzie
pod „ścia nę Bu ko vi na” w Gli cza ro wie.
O koń co wej kla sy fi ka cji mo że za wa żyć
„cza sów ka”, któ ra na oczach ty się cy
wi dzów ro ze gra się w Kra ko wie. 71.
edy cja To ur de Po lo gne za po wia da się
emo cjo nu ją co! 

71. To ur de Po lo gne roz pocz nie się 3
sierp nia w Trój mie ście. – Wcze śniej za po -
śred nic twem wy ści gu pro mo wa li śmy Po -
wsta nie War szaw skie, Rok Cho pi now ski,
czy po dą ża li śmy szla kiem Ja na Paw ła II.
Te raz chce my przy po mnieć wszyst kim, że
to pra cow ni cy Stocz ni Gdań skiej da li po -
czą tek zmia nom ca łe go ustro ju spo łecz no
– po li tycz ne go – tłu ma czy Cze sław Lang,

dy rek tor ge ne ral ny To ur de Po lo gne UCI
World To ur. Ho no ro wym pa tro nem star tu
oraz otwar cia wy ści gu zo stał lau re at po ko -
jo wej na gro dy No bla Pre zy dent Lech Wa -
łę sa. Miej sce roz po czę cia wy ści gu rów nież
jest nie przy pad ko we. Ko la rze wy ru szą wła -
śnie spod bram Stocz ni Gdań skiej by
uczcić 25. rocz ni cę wol nych wy bo rów,
a na stęp nie do trą do Byd gosz czy.

Stam tąd „ko lar ska li ga mi strzów”
prze je dzie do To ru nia, a dru gi etap bę dzie
wy jąt ko wy dla jed ne go z uczest ni ków. To
wła śnie w To ru niu swo ją przy go dę z pro -
fe sjo nal nym ści ga niem roz po czął Mi chał
Kwiat kow ski. 23-la tek ma za so bą re we la -
cyj ny po czą tek se zo nu, a do zwy cięstw
w wy ści gach Vol ta ao Al ga rve i Stra de
Bian che z pew no ścią chce do ło żyć tak że
triumf w kla sy fi ka cji ge ne ral nej To ur de
Po lo gne. – To są je go ro dzin ne stro ny. Mi -
chał za pew nia, że wy star tu je w wy ści gu
choć by na jed nej no dze! – tłu ma czy Cze -
sław Lang.

71. To ur de Po lo gne

Roz po czął się ogól no pol ski kon kurs
na pro jekt ma skot ki dla fir my prze wo -
zo wej Mar cel. Au tor naj lep szej pro po -
zy cji otrzy ma na gro dę głów ną w kwo -
cie 1000 PLN oraz po dwój ny bi let
na do wol ną tra sę re ali zo wa ną przez
prze woź ni ka. Kon kurs trwa na plat for -
mie crowd so ur cin go wej spri net.pl.

Pro jekt pod na zwą,, Ma skot ka dla fir my Mar cel”
ma cha rak ter otwar ty i jest skie ro wa ny do wszyst kich
osób peł no let nich, bę dą cych miesz kań ca mi Pol ski.
– Do udzia łu w kon kur sie za chę ca my sym pa ty ków
ko mu ni ka cji, mo to ry za cji i trans por tu. Swo je pro po -
zy cje mo gą zgła szać rów nież oso by z umie jęt no ścia -
mi pla stycz ny mi. Waż ny jest po mysł, kre atyw ność
i cie ka we spoj rze nie na te mat – mó wi Ane ta Chmie -
lar ska z fir my Mar cel. 

Ideą kon kur su jest opra co wa nie pro jek tu ma -
skot ki – ga dże tu, któ ry bę dzie wdro żo ny w przy szło -
ści do re ali za cji. Do dat ko wym ele men tem jest nada -
nie na zwy ma skot ce, tak by ko ja rzy ła się z pro fi lem
dzia łal no ści fir my. – Pra ce kon kur so we mo gą mieć
cha rak ter gra fi ki, ry sun ku, szki cu, a na wet go to wej
ma skot ki. Na gro dą głów ną jest ty siąc zło tych oraz
po dwój ny bi let na do wol ną tra sę re ali zo wa ną przez
na sza fir mę. Do dat ko wo przy zna my na gro dy wy róż -
nie nia w po sta ci ze sta wów fir mo wych ga dże tów – po -
wie dzia ła Ane ta Chmie lar ska.

Uczest ni cy kon kur su zo bo wią za ni są do za miesz -
cze nia wła sne go pro jek tu w po sta ci gra ficz nych wi zu -
ali za cji, w for ma cie JPEG na stro nie: mar cel. spri net.
pl. Zgła sza jąc wła sny pro jekt, na le ży za lo go wać się

na por tal spri net. pl. Re je stra cji do ko nu je się przez
kon to in ter ne to we lub przez kon to na pro fi lu Fa ce -
bo ok. Upu blicz nia jąc pro jekt na le ży sko rzy stać z for -
mu la rza „do daj po mysł” w pro jek cie „Ma skot ka dla
fir my Mar cel”. Za lo go wa ni użyt kow ni cy mo gą ko -
men to wać pro po zy cje, pod dać je oce nie lub za gło so -
wać na nie. Użyt kow ni cy plat for my za po mo cą gło so -
wa nia wy bio rą naj lep sze ich zda niem 10 pro jek tów,
któ re zo sta ną oce nio ne przez Ko mi sję Kon kur so wą. 

Pro jekt trwa od 2 czerw ca 2014 r. do 10 li sto pa -
da 2014 r. Na stęp nie or ga ni za tor po wo ła ko mi sję
kon kur so wą, któ ra do ko na oce ny na de sła nych prac,
wy bie ra jąc naj lep szą pro po zy cję. Jej au tor zo sta nie
po wia do mio ny o zwy cię stwie i ter mi nie wrę cze nia
na gro dy głów nej po 24 li sto pa da 2014 r. Po tym
okre sie or ga ni za tor po da do pu blicz nej wia do mo ści
wy ni ki kon kur su oraz do ko na wrę cze nia na gro dy
głów nej oraz wy róż nień.

Kon kurs,, Ma skot ka dla fir my Mar cel” upu blicz -
nio no na plat for mie spri net. pl. – Jest to in no wa cyj -
ne na rzę dzie do re ali za cji pro jek tów biz ne so wych
i spo łecz nych. Dzia ła w opar ciu o crowd so ur cing,
czy li „bu rzę mó zgów” spo łecz no ści za an ga żo wa nej
w roz wój okre ślo nej or ga ni za cji. W ten spo sób po -
zwa la wy ge ne ro wać naj lep sze pro po zy cje i roz wią za -
nia – wy ja śnia Ra fał Żmu da z fir my Spri net Pol ska. 

Pły ty CD/DVD z pra ca mi kon kur so wy mi i do -
ku men ta mi zgło sze nio wy mi uczest ni cy prze ślą na ad -
res: Fir ma Prze wo zo wa Mar cel, 35-082 Rze szów, ul.
Pod kar pac ka 8a, z do pi skiem: Kon kurs,, Ma skot ka
dla fir my Mar cel”.

Link do pro jek tu: https://mar cel. spri net. pl/ma -
skot ka -dla -fir my -mar cel

RA FAŁ BIA ŁO RUC KI

l  l  l

l  l  l

Ma skot ka dla fir my Mar cel
OPRACUJ PROJEKT MASKOTKI

I WYGRAJ TYSIĄC ZŁOTYCH!
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XX Ogól no pol ska Olim pia da Mło dzie -
ży w spor tach let nich - Dol ny
Śląsk 2014/ Szer mier ka/ Szpa da
Ko biet i Męż czyzn. Du żym suk ce sem
mo gą się po chwa lić wy cho wan ko wie
tre ne ra Zbie gnie wa Żo li. 

W tur nie ju tym udział wzię li re pre zen -
tan ci ze Szkol ne go Klu bu Spor to we go
w Ra do my ślu Wiel kim oraz Pol skie go To -
wa rzy stwa Gim na stycz ne go So kół 1893
w Miel cu. W tur nie ju in dy wi du al nym ko -
biet do sze ro kie go fi na łu za kwa li fi ko wa ły

się wszyst kie trzy star tu ją ce ra do my ślan ki
zaj mu jąc ko lej no: Pau li na Wi la szek i Klau -
dia Pu ła 3 miej sce - brą zo we me da le oraz
Do ro ta Roż niec ka 6 miej sce. Miel cza nin
Woj ciech Lu bie niec ki, zło ty me da li sta Mi -
strzostw Eu ro py Ka de tów w dru ży nie (Je ro -

zo li ma 2014) wy wal czył dru gie miej sce
i srebr ny me dal. Woj tek sto czył rów no rzęd -
ny po je dy nek z Ma cie jem Biel cem - ko le gą
z ka dry na ro do wej. W kla sy fi ka cji punk to -
wej pod kar pac ka re pre zen ta cja zdo by ła 41
punk tów i tym sa mym upla so wa ła się na 10
miej scu w kla sy fi ka cji wo je wództw. W ry wa -
li za cji pod czas Ogól no pol skiej Olim pia dy
Mło dzie ży suk ce sy wy cho wan ków tre ne ra
Żo li są naj więk szym osią gnię ciem.

MA REK GRZE SIK

XX Ogól no pol ska Olim pia da



Cen trum Ak ty wi za cji Spo łecz nej
Osób Nie peł no spraw nych im. Ja -
na i Zo fii Ku ła kow skich w Bia ło brze -
gach (gmi na Za mość) otrzy ma ło ław -
ki, pa ra so le ogro do we oraz drzew ka
owo co we i krze wy. Po moc udzie lo -
na zo sta ła w ra mach pro gra mu wo -
lon ta ria tu pra cow ni cze go PGE „Po -
ma ga my”.

– U nas jest dzi siaj świę to – mó wi Mał -
go rza ta Po gudź -Ku siak, skarb nik Sto wa rzy -
sze nia Po mo cy Dzie ciom Nie peł no spraw -
nym „Krok za Kro kiem”, któ re mu pod le -
ga Cen trum. – Otrzy ma li śmy 12 ła wek,
dwa pa ra so le ogro do we oraz drzew ka owo -
co we i krze wy. Jest to dla nas bar dzo waż -
ne. Nie mie li śmy do tej po ry ła wek ani pa -
ra so li. Przy go to wa li śmy po de sty, aby oso -

by nie peł no spraw ne mo gły tu wy po czy -
wać. Ław ki usta wi li śmy też nad oczkiem
wod nym oraz wzdłuż alej ki na sze go ogro -
du. Otrzy ma li śmy tak że kil ka na ście drzew
i krze wów owo co wych „na nóż kach”, któ -
re wspól nie z wo lon ta riu sza mi z PGE Ob - rót po sa dzi li śmy w ogro dzie. Speł ni ły się

na sze ma rze nia o ogro dzie wy po czyn ko -
wym, z któ re go bę dą ko rzy stać wszy scy
pod opiecz ni Sto wa rzy sze nia „Krok
za Kro kiem”.

ZA PRO SZE NIE NA… KON FI TU RY
Jak re la cjo nu je Ma rek Po gódź, li der

ze spo łu wo lon ta riac kie go PGE Ob rót S.A.
Od dział z sie dzi bą w Za mo ściu, pro jekt
po ja wił się kil ka mie się cy te mu. Zy skał ak -
cep ta cję ka pi tu ły Fun da cji PGE „Ener gia
z Ser ca”. Uzy ska ne środ ki po zwo li ły na za -
ku pie nie wy po sa że nia ogro du oraz drze -
wek i krze wów. Waż nym ele men tem pro -
jek tu by ło wy ko na nie ro bót zwią za nych
z or ga ni za cją ogro du wy po czyn ko we go
i mi ni sa du. 

– Idea wo lon ta ria tu jest bar dzo po ży -
tecz na. Na wią zu je się więź po mię dzy pen -
sjo na riu sza mi Cen trum Ak ty wi za cji Spo -
łecz nej Osób Nie peł no spraw nych a wo -
lon ta riu sza mi. W na szym ogro dzie bra ko -
wa ło in fra struk tu ry. Te raz już wszy scy mo -
gą ko rzy stać z wy po sa że nia, a w przy szło -
ści bę dą mo gli zbie rać owo ce z po sa dzo -
nych drze wek. Już dziś za pra szam na szych

do bro czyń ców na kon fi tu ry – mó wi Ma ria
Król, pre zes Sto wa rzy sze nia „Krok za Kro -
kiem” w Za mo ściu. 

KO LEJ NE INI CJA TY WY 
WO LON TA RIU SZY

Wo lon ta riat pra cow ni czy PGE zo -
stał zor ga ni zo wa ny po raz pierw szy. Je -
go ini cja to ra mi są PGE Pol ska Gru pa
Ener ge tycz na oraz Fun da cja PGE -
Ener gia z Ser ca. Pra cow ni cy z ca łej Pol -
ski chęt nie zgła sza li swo je ini cja ty wy
pro spo łecz ne. Ka pi tu ła wy bra ła 30 naj -
cie kaw szych, któ re otrzy ma ły fun du sze
na re ali za cje.

War to do dać, że na te re nie dzia ła nia
za moj skie go od dzia łu PGE Ob rót S.A. zo -
sta ną zre ali zo wa ne jesz cze dwa pro jek ty
wo lon ta riac kie: or ga ni za cja tur nie ju spor -
to we go dla uczest ni ków Warsz ta tu Te ra pii
Za ję cio wej w Mu ra ty nie oraz przy go to wa -
nie po miesz czeń (bę dą to pra ce re mon to -
wo -bu dow la ne) do za jęć re wa li da cyj nych
dla dzie ci ze szko ły z od dzia ła mi in te gra -
cyj ny mi w Ja ro sła wiu. 

PIOTR WRÓ BEL

Wolontariusze PGE dla Centrum
Aktywizacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych 
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Śniadanie z uśmiechem
od ucha do ucha
On czy ona? Ma rzy ciel czy re ali sta? Sin giel czy pa ra? Ory gi nal na za sta wa za -
pro jek to wa na dla skle pu Bo na mi. pl przez nie miec ką gru pę 58pro ducts po zwo -
li każ de mu w nie tu zin ko wy spo sób wy ra zić swo je emo cje. Cha rak te ry stycz ne
mi secz ki, kub ki i fi li żan ki ubra ne w re ali stycz ne mi ny, od da ją do bry hu mor, mi -
łość czy złość. Dzię ki nim ro dzin ne śnia da nie, po po łu dnio we le ni stwo lub spo -
tka nie z przy ja ciół mi za mie ni my w do brą za ba wę.

Kie dy je ste śmy peł ni ener gii i chce my ze wszyst ki mi po dzie lić się na szym en tu zja -
zmem nie mu si my się gać po wy szu ka ne tech ni ki kon wer sa cji, aby to wy ra zić – wy star czy
ro ze śmia na twarz, któ ra bę dzie ja snym prze ka zem. A gdy by do dat ko wo w ta ką mi nę
ubrać fi li żan kę, z któ rej wy pi je my ka wę w to wa rzy stwie zna jo mych? Z pew no ścią urze -
kła by ich ta ka for ma i zła pa li by się na od wza jem nia niu uśmie chu. Cza sem by wa i tak,
że je ste śmy przy gnę bie ni, ob ra że ni lub po iry to wa ni i za zwy czaj „nie chce nam się o tym
mó wić!” Za miast do dat ko wo się zło ścić – daj my ja sny ko mu ni kat – „na dą sna mi ska” lub
ku bek „oh ple ase” z ofer ty bo na mi. pl świet nie po ra dzą so bie z tym za da niem. A mo -
że wręcz prze ciw nie – je ste śmy spra gnie ni to wa rzy stwa in nych, mo że na wet kon kret nej
oso by? „Za ko cha na mi ska”, „ca łu śny ku bek” lub kom plet mi se czek i kie lisz ków do ja jek
„szczę śli wa pa ra” z ofer ty bo na mi. pl mo że po móc nam zbli żyć się do te go ce lu. Ja ko
sin giel mo że my śmia ło za opa trzyć się w ta ki ze staw po szu ki wa cza, któ ry bę dzie ide al ną
przy nę tą. Na to miast szczę śli wym pa rom nic nie po mo że tak pod kre ślić uczuć, jak śnia -
da nie zje dzo ne wspól nie z so bą i... za ko cha ny mi, ra do sny mi na czy nia mi.
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Bi let – Ra do sne wa ka cje
Ca ri tas Ar chi die ce zji Prze my skiej w ra mach kam pa nii „Bi let -Ra do sne wa -
ka cje” zor ga ni zo wa ła wy po czy nek dla dzie ci i mło dzie ży z Ukra iny. Je go
uczest ni ka mi by ły rów nież dzie ci z Pol ski. Na dwu ty go dnio wym tur nu sie
ba wi ło się oko ło 120 dzie ci. Sa mo rząd wo je wódz twa wsparł to przed się -
wzię cie fi nan so wo oraz rze czo wo, a wy po czy wa ją ce dzie ci od wie dził czło -
nek za rzą du Ta de usz Pió ro.

Każ dy mógł przy czy nić się do kup na „Bi le tu” sa me mu lub zbie ra jąc gru pę przy ja -
ciół, zna jo mych, pra cow ni ków, kla sę czy ca łą szko łę. Wy star czy ło wy ku pić je den „Bi let”,
a każ dy bi let to szczę ście i uśmiech jed ne go dziec ka.

Sa mo rząd Wo je wódz twa Pod kar pac kie go wsparł to przed się wzię cie fi nan so wo i rze -
czo wo, prze zna cza jąc na ten cel 5000 zł oraz ma te ria ły pro mo cyj ne. Czło nek Za rzą du
Wo je wódz twa Pod kar pac kie go Ta de usz Pió ro spo tkał się z uczest ni ka mi tur nu su w Raj -
skiem k/Po lań czy ka pod czas któ re go wrę czył dzie ciom ma te ria ły pro mo cyj ne do ty czą ce
wo je wódz twa pod kar pac kie go.

BAR BA RA  KO ŁO DZIEJ
Kan ce la ria za rzą du

reklama
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