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I MIĘ DZY NA RO DO WY KON GRES IM PE -
RIUM KO BIET na Pod kar pa ciu od bę dzie
się 17 paź dzier ni ka w pre sti żo wym Ho te -
lu Pre zy denc kim**** w Rze szo wie.

Kon gres skie ro wa ny jest do Ko biet
30+, za in te re so wa nych roz wo jem i sku -
tecz no ścią biz ne so wą, któ re pra gną zdo -
być no wą wie dzę i prak tycz ne umie jęt -
no ści. Skie ro wa ny jest tak że do tych Pań,
któ rych suk ces i do świad cze nie mo że
stać się in spi ra cją dla Ko biet z po ten cja -
łem i ener gią, Ko biet na sta wio nych
na dzia ła nie.

Kon gres da je moż li wość na wią za nia
cie ka wych kon tak tów, mo gą stać się po -
cząt kiem no wych spo łecz nych, biz ne so -
wych, kul tu ral nych, me dial nych ini cja tyw.

In spi ra cje 
Kon gres ma za in spi ro wać i zgro ma -

dzić Ko bie ty, któ re chcą po znać taj ni ki
bu do wa nia wła snej mar ki, do wie dzieć się,
jak ra dzić so bie ze stre sem pod czas pu -
blicz nych wy stą pień, a tak że zro zu mieć,
jak waż na w bu do wa niu wła snej ka rie ry
za wo do wej jest współ pra ca z me dia mi.
Na si pre le gen ci od po wie dzą na py ta nia,
jak bu do wać sku tecz ny PR wła snej fir my,
a tak że ja ką ro lę od gry wa nasz mózg
w dro dze do suk ce su.

Go ście 
Kon gres ma ran gę mię dzy na ro do wą.

Wśród za gra nicz nych pre le gen tów po ja -
wią się Ko bie ty biz ne su m.in. z Ro sji,
Ukra iny i Li twy. Wśród za pro szo nych nie
za brak nie go ści z Wę gier, Sło wa cji, Czech
i oczy wi ście z Pol ski. Bę dą re pre zen to wać
or ga ni za cje spo łecz ne, fun da cje, me dia,
kul tu rę i biz nes.

Wśród fan ta stycz nych pre le gen tów,
któ rzy z pew no ścią za in spi ru ją na sze
uczest nicz ki do zmia ny swo je go ży cia,
znaj dą się zna ni i ce nie ni tre ne rzy ko mu -
ni ka cji biz ne so wej, eks per ci z za kre su bu -
do wa nia ka rie ry, co acho wie, a tak że oso -
by z pierw szych stron ga zet: AN DRZEJ
SOŁ TY SIK, JO AN NA JA BŁ CZYŃ SKA,
KRY STY NA MA ZU RÓW NA, ANE TA
TO DOR CZUK -PER CHUĆ, RY SZARD
REM BI SZEW SKI.

Po ten cjał Pod kar pa cia, po -
ten cjał Rze szo wa, po ten cjał
Ko biet

Ce lem Kon gre su jest po ka za nie wy -
so kie go po zio mu i nie zmier nej ak tyw no -
ści Ko biet Pod kar pa cia w dzie dzi nie biz -
ne su, przed się bior czo ści, kul tu ry, sztu ki,
dzia łań spo łecz nych i me dial nych. W Wy -
da rze niu we zmą udział Ko bie ty, któ re
chcą roz wi nąć skrzy dła i te, któ re skrzy dła
roz wi nę ły. Na stą pi in te rak cja z li der ka mi
biz ne su, wy mia na do świad czeń, in spi ra cja
do zmian. Do świad cze nie ko biet, któ re
osią gnę ły suk ces uzmy sło wią, że po raż ki
za rów no w biz ne sie, jak i w na szym ży ciu
oso bi stym są punk ta mi zwrot ny mi, dzię -
ki któ rym od kry wa my no we war to ści
i dla nich się po świę ca my. 

Kon gres to rów nież przed sta wie nie si -
ły Ko biet na Pod kar pa ciu, któ re z suk ce -
sem pro wa dzą swo je fir my na te re nie po -
łu dnio wo -wschod niej Pol ski. 

Chce my, aby nasz Kon gres wpi sał się
na sta łe w ka len darz im prez na Pod kar pa -
ciu. Był miej scem, któ re wspie ra i in te gru -
je śro do wi sko Ko biet przed się bior czych
z ca łe go wo je wódz twa. Ale nie tyl ko, bo -
wiem na sze Wy da rze nie ad re su je my
do Ko biet z ca łej Pol ski i spo za jej gra nic. 

Part ner skie sto iska 
Kon gres po łą czo ny bę dzie ze stre fą

wy sta wien ni czą sto isk firm Part ne rów
i firm współ pra cu ją cych. 

Przez ca łą so bo tę, 17 paź dzier ni ka, bę -
dzie moż na rów nież za po znać się pro duk -
ta mi i usłu ga mi naj wyż szej ja ko ści. Wy se -
lek cjo no wa ne fir my za pre zen tu ją swo je
pro duk ty i usłu gi. To do sko na ła moż li wość
na wią za nia no wych kon tak tów biz ne so -
wych i po zy ska nia sta łych klien tów. 

Na za koń cze nie Wy da rze nia – od bę -
dzie się po kaz mo dy po łą czo ny z ban kie -
tem, do sko na łą mu zy ką i lamp ką wy bor -
ne go szam pa na.

NA SI PRE LE GEN CI
Alek san dra Śli fir ska
Te mat wy kła du: Jak świa do mie wy ko -

rzy sty wać me dia w biz ne sie?

Kon cert w Rze szo wie – to swo ista wy ciecz ka po wszyst kich
pły tach ar tyst ki. W re per tu arze ar tyst ki naj więk sze hi ty ta -
kie jak: „Czas nas uczy po go dy”, „Brzyd cy”, „Gdy byś”. Za -
brzmią rów nież no we pio sen ki z ostat niej pły ty pod ty tu łem
„Prze pły wa my”.

Nie za brak nie rów nież sztan da rów Cze sła wa Nie me na,
któ re zna la zły się na pły cie „Dziw ny jest…”. Po świę co nej pa -
mię ci Mi strza: „Jed ne go ser ca”, „Pło ną ca sto do ła”, „Dziw ny
jest ten świat” etc.

Nie mal dwu go dzin ny ma ra ton z wy jąt ko wy mi pio sen ka -
mi. Wszyst ko to w ar cy cie ka wych aran ża cjach ze spo łu AJA -
GO RE w skła dzie:

Gra ży na Ło ba szew ska – śpiew
Sła wo mir Kor nas – bas, śpiew
Ma ciej Kor tas – gi ta ry
Mi chał Szcze blew ski – per ku sja

Bi le ty do stęp ne w re cep cji Grand Ho tel w ce nie 55
zł przed sprze daż, lub na stro nie https://www.ebi -
let.pl/bi le ty.php? id=100183

60 zł przed sprze daż

In for ma cje i re zer wa cje sto li ków pod nr 506 484 362.

Szcze gó ły wy da rze nia: 
https://www.fa ce bo ok.com/events/899482593431026/

Gra ży na Ło ba szew ska z kon cer tem
w Rze szo wie 

10 paź dzier ni ka 
w Klu bie Jazz Ro om

MIĘ DZY NA RO          
Kry sty na Ma zu rów na
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Tre ner ko mu ni ka cji biz ne so wej i me -
dial nej. Twór czy ni In sty tu tu Ko mu ni ka cji
Me dial nej (www.ikm.com.pl), pre zes spół -
ki KO BOLD Pu blic Re la tions spe cja li zu -
ją cej się w stra te giach ko mu ni ka cji dla
spół ek. Pro wa dzi po pu lar ne go blo ga do -
ty czą ce go wy stą pień me dial nych i bu do -
wa nia mar ki oso bi stej. Au tor ka be st sel le -
ro wej książ ki „Me dial ne lwy dla re ki nów
biz ne su. Sztu ka świa do me go wy ko rzy sty -
wa nia me diów” (War sza wa, wyd. PWN,
2014). Pu bli ka cja otrzy ma ła ty tuł „Książ -
ka dla tre ne ra 2015”, przy zna wa ny przez
Pol skie To wa rzy stwo Tre ne rów Biz ne su
(Na gro da Pu blicz no ści).

Ewa Hart man
Te mat wy kła du: Moc Mar ki Oso bi stej
Dok tor pra wa, eks pert z za kre su bu -

do wa nia ka rie ry w in sty tu cjach mię dzy na -
ro do wych, wy kła dow ca. Dro ga za wo do wa
wio dła ją przez wie le kra jów i kul tur. By -
ła mię dzy in ny mi praw ni kiem w Pol sce,
wy kła dow cą w Wiel kiej Bry ta nii i pra cow -
ni kiem Ko mi sji Eu ro pej skiej w Bruk se li.
Do świad cze nia te po ka za ły, jak obok wie -
dzy eks perc kiej, ogrom nie waż na jest dba -
łość o swo je na zwi sko i wła sną mar kę.
Dzię ki sze ro kim kon tak tom ze świa tem
biz ne su oraz po li ty ki uświa do mi ła so bie,
jak istot ny jest pro fe sjo na lizm i umie jęt -
ność ada pta cji do zmie nia ją cych się wa -
run ków oraz miejsc pra cy. Obec nie jest
opie ku nem me ry to rycz nym po wo ła nych
przez nią stu diów w War sza wie i w Kra ko -
wie, men to rem w Szko le Tre ne rów Roz -
wo ju Oso bi ste go we Wro cła wiu i wi zy tu -
ją cym szko le niow cem w Kra jo wej Szko le
Ad mi ni stra cji Pu blicz nej. W każ dym
z tych miejsc prze ka zu je prak tycz ną wie -
dzę, jak naj le piej pre zen to wać sie bie i bu -
do wać trwa łe re la cje opar te na za ufa niu.

Mag da Ko wal ska
Te mat wy kła du: Wpływ po zy tyw ne go

my śle nia na biz nes
Roz mów ca, do rad ca oso bi sty, psy -

cho log, men tor, to wa rzysz po dró ży do sa -
me go sie bie. Jej si ła drze mie w wie lo let -
nich wę drów kach po roz mo wach o biz -
ne sach, tę sk no tach, związ kach, roz wo ju
oso bi stym, pa sjach… Czu je, na zy wa
i zmie nia. Za ło ży ciel ka Ga bi ne tu Lu ster,
www. ga bi ne tlu ster.pl 

An na Urbań ska
Te mat wy kła du: Mózg – fa bry ka Two -

je go suk ce su
Ma ster Tre ner Struc to gra mu, me to dy

roz wo jo wo -edu ka cyj nej, dzię ki któ rej lu -
dzie praw dzi wie po zna ją sie bie i mo gą
być krok przed swo imi za cho wa nia mi.
Wie dzę zdo by wa u ta kich men to rów, jak
An tho ny Rob bins, Bla ir Sin ger, T. Harv
Eker, Alex Man dos sian czy Brian Tra cy.
Pra cu je z naj więk szy mi fir ma mi mię dzy -
na ro do wy mi. Od 17 lat za rzą dza Cen -
trum Edu ka cyj no -Con sul tin go wym
CON CRET i jest wi ce pre ze sem za rzą du
i part ne rem In sty tu tu Co li na Ro se – jed -
nej z naj pręż niej roz wi ja ją cych się szkół
ję zy ko wych. Je den z nie licz nych w świe cie
neu ro ca ochów.

Kry sty na Ma zu rów na
Te mat wy kła du: Si ła ma rzeń
Tan cer ka, cho re ograf ka, pi sar ka, fe lie -

to nist ka ma ga zy nu „Im pe rium Ko biet”,
so list ka „Ca si no de Pa ris”. By ła ju ror ką
w te le wi zyj nym pro gra mie „You Can
Dan ce – Po pro stu tańcz” pro duk cji TVN.
W lu tym 2013 r. otrzy ma ła no mi na cję
do na gro dy Wik to ry 2012 w ka te go rii
Oso bo wość te le wi zyj na.

Jo an na Ja bł czyń ska
Te mat wy kła du: Wy trwa łość klu czem

do suk ce su
Rad ca praw ny pro wa dzą cy wraz ze

swo im wspól ni kiem Pio trem Pod gór skim
kan ce la rię Cle ver One. Zna na sze ro kiej
pu blicz no ści z ro li Mar ty w se ria lu
„Na Wspól nej” oraz wie lu ról dub bin go -
wych. Pa sjo nat ka spor tu, w szcze gól no ści
ko lar stwa i tria th lo nu. Oprócz spor tu jej
wiel ką pa sją są po dró że.

Ane ta To dor czuk -Per chuć
Te mat wy kła du: Dzia łal ność cha ry ta -

tyw na istot nym czyn ni kiem w biz ne sie
Ak tor ka fil mo wa, te atral na i te le wi -

zyj na. Ab sol went ka Aka de mii Te atral nej
w War sza wie. Obec nie gra na de skach te -
atrów Po lo nia i OchTe atr. Swo je pierw sze
kro ki sta wia ła w te atrze Na ro do wym,
gdzie w 2001 ro ku de biu to wa ła u Ja -
na En gler ta w ro li Anu si w spek ta klu
„Szko ła żon”. W 2004 ro ku do sta ła na -
gro dę im. Ta de usza Łom nic kie go, przy -
zna ną za szcze gól ne osią gnię cia po ukoń -
cze niu stu diów. Wy stę po wa ła na de skach
te atrów Ko me dia, Ca pi tol, Ka mie ni ca
i Buf fo. Na swo im kon cie ma rów nież
udział w ta kich se ria lach jak: „Bar wy
szczę ścia”, „Na do bre i na złe”, „M jak
mi łość”, „Wszy scy ko cha ją Ro ma na”, „Sa -
mo ży cie”, „In stynkt” czy „Sta cyj ka”.
Na du żym ekra nie za de biu to wa ła w 2001
r. fil mem „Ka me le on”, za gra ła rów nież
głów ną żeń ską ro lę w „Mil cze nie jest zło -
tem”. Po nad 3 la ta te mu ak tor ka wraz ze
swo ją przy ja ciół ką Agniesz ką Chrza now -
ską za ło ży ła fun da cję „Ma my Dzie ci”,
któ ra po ma ga dzie ciom z do mów dziec -
ka wcho dzą cym w do ro słość.

An drzej Soł ty sik
Te mat wy kła du: Jak so bie ra dzić ze

stre sem przed ka me rą
Dzien ni karz ra dio wy i te le wi zyj ny,

fil mo znaw ca, pre zen ter te le wi zyj ny, by ły
rzecz nik pra so wy TVN. Stu dio wał fil mo -
znaw stwo. W ra diu RMF FM pro wa dził
swój pierw szy pro gram o te ma ty ce fil mo -

wej – „Świat fil mu we dług An drze ja Soł ty -
si ka”. Przed ka me rą de biu to wał w TVP
Kra ków, gdzie zaj mo wał się ma ga zy nem
fil mo wym „Tyl ko dla or łów”. Po pu lar -
ność przy nio sło mu pro wa dze nie pro gra -
mu Big Bro ther. Przez la ta był też go spo -
da rzem pro gra mu Mul ti ki no w TVN24.
Przez 5 lat ra zem z Mag dą Mo łek pro wa -
dził week en do we wy da nie pro gra mu
Dzień Do bry TVN. W 2014 r. wy dał
książ kę „Ob li cza ki na”, któ ra jest za pi sem
13 roz mów, któ re An drzej prze pro wa dził
z wy bit ny mi po sta cia mi nie tyl ko pol skie -
go, ale i świa to we go fil mu.

Ry szard Rem bi szew ski
Te mat wy kła du: Wia ry god ny i spój ny

wi ze ru nek w kon tak tach z ludź mi
Swo ją ar ty stycz ną dro gę roz po czął

od Pol skie go Ra dia, gdzie był spi ke rem.
Z ra dia tra fił do te le wi zji, gdzie naj pierw
był lek to rem, a po tem pre zen te rem m.in.
„Te le wi zyj ne go Kon cer tu Ży czeń”, Ma -
ga zy nu Mu zycz ne go „Re zo nans” oraz te -
le tur nie jów „Start” i „Wy graj z Lot to”.
Przede wszyst kim jest jed nak ko ja rzo ny
z lo so wa niem gier licz bo wych, czy li
„Stu diem Lot to”. Pro wa dził wie le fe sti -
wa li, jak np. Fe sti wal im. Ja na Kie pu ry
w Kry ni cy, a tak że wy bo ry Miss Pol ski,
Miss Po lo nia oraz ga le dla ta kich firm,
jak np. Bosch, Opel, czy też Ro ta ry
Club i Lions Club oraz wie le kon cer tów
cha ry ta tyw nych. Wy stą pił w kil ku re kla -
mach i w fil mach oraz przed sta wie niach
te atral nych. Obec nie w TVP 1 w pro gra -
mie „Świat się krę ci” pro wa dzi „Po god ną
pro gno zę kul tu ry”.

Na tal ja Sa vki na (Ukra ina)
Te mat wy kła du: Ży cie ko biet

na Ukra inie
Po cho dzi z sa me go ser ca da le kiej Sy -

be rii, do kąd zo sta li ze sła ni jej dziad ko wie
Po la cy. Swo ją dro gę ar tyst ki za czę ła jesz -
cze wśród kra jo bra zów je zio ra Baj kał
i wiecz nie zie lo nej taj gi, pra cu jąc ja ko na -
uczy ciel ka ma lar stwa w lo kal nej szko le.
Po uro dze niu cór ki po sta no wi li z mę żem

prze pro wa dzić się nad Mo rze Czar ne
do Mi ko ła je wa (mia sta naj pięk niej szych
ukra iń skich ko biet). Stąd po ja wił się po -
mysł na za ło że nie swo jej szko ły ma ki ja żu
oraz sa lo nu uro dy. Obec nie miesz ka z ro -
dzi ną w Kra ko wie. Prze pro wadz ka do Pol -
ski po mo gła jej zna leźć no wą pa sję – iko -
no pi sa nie. Dzię ki du cho we mu sa mo roz -
wo jo wi oraz zdol no ściom ar ty stycz nym
Na tal ja or ga ni zu je au tor skie wy sta wy, pro -
wa dzi warsz ta ty, ak tyw nie się udzie la
w dzia łal no ści cha ry ta tyw nej. Pry wat nie
żo na Dmi tri ja i ma ma dwój ki już do ro -
słych dzie ci.

Ja ro sła vna Ła sut (Ukra -
ina/Ro sja)

Te mat wy kła du: Ogra ni cze nia nie ist -
nie ją. Czym jest sku tecz na mo ty wa cja
i w ja ki spo sób mo żesz osią gnąć swo je ce le?

Mło da ko bie ta łą czą ca w so bie wie -
le kul tur i na ro do wo ści: pol skiej, ukra -
iń skiej i ro syj skiej. W cią gu swo ich 22
lat zdą ży ła po czuć su ro wy kli mat Sy be -
rii, skoń czyć ukra iń ską szko łę nad Mo -
rzem Czar nym, na uczyć się w rok ję zy -
ka pol skie go, prze pro wa dzić się do Kra -
ko wa, zna leźć mi łość i speł nić się za wo -
do wo. Swo je ży cie dzie li na dwie stre fy:
dzia łal ność spo łecz ną skie ro wa ną do in -
te gra cji Pol ski ze Wscho dem oraz pro -
jek to wa nie ubio ru. Pierw szą pa sję łą czy
ze swo im mę żem, wspól nie or ga ni zu jąc
wspa nia łe wy da rze nia cha ry ta tyw ne,
dru gą re ali zu je od kąd pa mię ta. Miesz -
ka jąc na po łu dniu Ukra iny, uczest ni czy -
ła w za wo dach ta necz nych, pro fe sjo nal -
nie zaj mo wa ła się mo de lin giem, jeź dzi ła
na róż ne go ro dza ju szko le nia ar ty stycz -
ne, pro wa dzi ła warsz ta ty z ima ge ma kin -
gu. W Pol sce ak tyw nie uczest ni czy ła
w Klu bie Mło dzie ży Po lo nij nej, skoń -
czy ła Uni wer sy tet Ja giel loń ski oraz Kra -
kow skie Szko ły Ar ty stycz ne go Pro jek to -

wa nia Ubio ru. Obec nie roz wi ja swo ją
mar kę „Yaro sla vna” oraz pra cu je ja ko
tre ner ję zy ko wy w CJR „Efek tyw ny Ro -
syj ski”. Pry wat nie żo na zna ne go kra -
kow skie go spo łecz ni ka Da wi da Ła su ta,
w grud niu zo sta nie ma mą.

Da iva Ba ra nau ske (Li twa)
Na sta łe miesz ka w Kow nie. Za ło -

ży ciel ka FRI DA FO UN DA TION, or -
ga ni za cji fe mi ni stycz nej wal czą cej
o pra wa ko biet i rów ność płci na Li -
twie. Dzia ła nia Fun da cji ma ją na ce lu
zmniej sze nie dys kry mi na cji li tew skich
ko biet. Po ma ga mło dym ko bie tom
w wal ce o lep sze ży cie, bez prze mo cy
i ubó stwa. Wal czy o pra wo do edu ka -
cji i świa do me go po dej mo wa nia de cy -
zji do ty czą cych do ro słe go ży cia. Fun -
da cja FRI DA pro mu je to le ran cję, in te -
gra cję, sza cu nek i pra wa czło wie ka.
Pro wa dzi dzien ne cen trum dla trud nej
mło dzie ży, udzie la po rad i kon sul ta cji
dla ko biet, któ re prze ży ły sek su al ną
lub do mo wą prze moc. Or ga ni zu je
pro jek cje f il mów, dys ku sje, wie czo ry
spo łecz ne.

Mię dzy na ro do wy Kon gres Im pe -
rium Ko biet 

Da ta: 17 paź dzier ni ka 2015 r.
Miej sce: Ho tel Pre zy denc ki w Rze -

szo wie (ul. Pod wi sło cze 48)
Re je stra cja i bi let wstę pu w ce nie 25

zł do na by cia po przez stro nę www.kon fe -
ren cje ko biet.pl

Or ga ni za to rzy: Agen cja Wy daw ni -
czo -Pro mo cyj na I.D.ME DIA oraz NADA
ME DIA: www.id me dia.pl; www.nada me -
dia.pl.

In for ma cje bie żą ce na pro fi lu fb
Mię dzy na ro do wy Kon gres Im pe rium Ko -
biet w Rze szo wie oraz stro nie www.kon fe -
ren cje ko biet.pl

     DO WY KON GRES IM PE RIUM KO BIET

An drzej Soł ty sik

Jo an na Ja bł czyń ska



4 extra PODKARPACIE

AD RES RE DAK CJI

35-074 Rze szów, 

ul. Ga łę zow skie go 6/305

tel. 603 790 207

extra -pod kar pa cie@extra -me dia.pl

REDAKTOR NACZELNY 

Marek Ga jos 

s.gajos@extra-media.pl

WSPÓŁPRACOWNICY

Marcin Kalita, Marta Studzińska, 

Tomasz Trzeciak, 

Radosław Gajos, 

WY DAW CA

Me dia Rzeszów

Na podstawie umowy franchisowej 

z Extra Media Sp. z o.o.

PRZYGOTOWANIE GRAFICZNE

Extra-Media

DRUK Agora S.A. ul. Daniszewska

27, Warszawa

Redakcja nie odpowiada za treść

reklam i ogłoszeń oraz zastrzega

sobie prawo skrótu nadsyłanych

materiałów.

PODKARPACIE

18 wrze śnia do re stau ra cji McDo nald’s
za wi ta ła zu peł na no wość. Od te raz go -
ście za ma wia ją cy ze staw dzie cię cy Hap -
py Me al bę dą mo gli wy brać jed ną
z dwóch owo co wych prze ką sek – jabł ko
al bo… Ku buś Mus! Ta smacz na, owo co wa
prze ką ska ma cie ka wą for mę i nie za wie -
ra cu kru ani kon ser wan tów.

Prze ko na nie naj młod szych do spo ży -
wa nia za le ca nych pię ciu por cji wa rzyw
i owo ców każ de go dnia by wa dla ro dzi -
ców wy zwa niem. Su ro we owo ce to dla
więk szo ści dzie ci ma ło atrak cyj na pro po -
zy cja. Każ dy ro dzic jed nak chce, aby je go
po cie cha ja dła po żyw ne, zbi lan so wa ne
po sił ki, w któ rych po ja wia ją się tak że peł -
no war to ścio we prze ką ski. Wła śnie w od -
po wie dzi na ta kie ocze ki wa nia w ze sta -
wach Hap py Me al po ja wił się Ku buś
Mus. Pysz ny, ba na no wo -jabł ko wo -mar -
chew ko wy smak spra wia, że dzie ci
z ocho tą się ga ją po tę prze ką skę. Dzię ki
prak tycz ne mu opa ko wa niu nie bru dzą się
i mo gą ją za brać do szko ły czy na po -
dwór ko. Mu sy od Ku bu sia za wie ra ją tyl -
ko na tu ral ne skład ni ki, nie ma w nich
kon ser wan tów i sztucz nych barw ni ków.

McDo nald’s Pol ska wpro wa dził
do ze sta wów Hap py Me al jabł ko w ro ku
2006, dba jąc aby naj młod si go ście obok
ulu bio nych sma ko ły ków otrzy ma li tak że
jed ną z pię ciu za le ca nych por cji wa rzyw
i owo ców. Od tam tej po ry co ro ku
do dzie ci tra fia po nad 11 mi lio nów ja -
błek od McDo nald’s. Te raz ro dzi ce bę dą
mo gli wy brać spo śród dwóch owo co wych
prze ką sek. 

Ku buś Mus to jed nak nie je dy -
na atrak cja. Od te raz w McDo nald’s
do je dze nia wa rzyw i owo ców za chę ca ją
Prze Stwo ry Owo co we. Są ni mi Ja bł cio -

-Kłap cio, Mar chEw ka oraz Ba nAn tek. To
wła śnie te przy ja zne po sta ci bę dą czu wać
nad naj młod szy mi i po ka zy wać, że je dze -
nie wa rzyw i owo ców jest su per i mo że
do star czać mnó stwo ra do ści!

W wy bra nych re stau ra cjach McDo -
nald’s w dwa ko lej ne week en dy, 19-20
wrze śnia i 26-27 wrze śnia zo sta nie prze -
pro wa dzo na wy jąt ko wa ak cja „Hap py
Me al pre zen tu je – Prze Stwo ry Owo co -
we”. Na naj młod szych go ści cze ka w te
dni moc atrak cji oraz upo min ki. 

Hap py Me al to ze staw przy go to wa ny
z my ślą o naj młod szych go ściach McDo -
nald’s. Ro dzi ce mo gą wy bie rać dla swo ich
dzie ci spo śród 312 moż li wych kom bi na -
cji pro duk tów spo żyw czych, by jak naj le -
piej do sto so wać po si łek do ich po trzeb
i upodo bań. Np. fryt ki mo gą za stą pić
owo co gur tem lub po mi dor ka mi kok taj lo -
wy mi, a na po je ga zo wa ne so ka mi bądź
wo dą. Ze staw dzie cię cy do stęp ny jest też
w wer sji śnia da nio wej. W skład każ de go
ze sta wu Hap py Me al wcho dzi rów nież

jabł ko al bo Ku buś Mus oraz oczy wi ście
za baw ka. Z re gu ły są to ulu bie ni dzie cię -
cy bo ha te ro wie i po sta ci ze zna nych pro -
duk cji ki no wych. Od 4 wrze śnia są to su -
per bo ha te ro wie dru ży ny Ju sti ce Le ague
i Hel lo Kit ty.

Dla czy tel ni ków ma my za pro -
sze nia do re stau ra cji McDo nald’s.
Oso by, któ re ja ko pierw sze za -
dzwo nią do re dak cji 24 wrze śnia
o godz.9, otrzy ma ją za pro sze nie. 

Ku buś Mus w ze sta wach Hap py Me al®!

Te le wi zja Rze szów or ga ni zu je w nie dzie -
lę 27 wrze śnia od godz. 10.00 do 15.00
DZIEŃ OTWAR TYCH DRZWI. Pra cow ni -
cy od dzia łu opo wie dzą jak wy glą da two -
rze nie pro gra mu te le wi zyj ne go. Zna ni
z an te ny dzien ni ka rze i pre zen te rzy
opro wa dzą wi dzów po nie do stęp nych
za zwy czaj miej scach. Wpro wa dzą
do stu dia i re ży ser ki. Opo wie dzą o pra cy
new sro omu.

Ilo na Ma łek – kie row nik dzia łu in for -
ma cji za wsze jest wśród opro wa dza ją cych
pod czas dni otwar tych.

– To są bar dzo, bar dzo mi łe chwi le –
zwie rza się. – Wi dzo wie chcą z na mi po roz -
ma wiać, wy py tać o na szą pra cę, o stres, o to
czy do pa da nas ru ty na, py ta ją też … o za rob -
ki. Py ta ją o to o cze go na co dzień nie wi dać
z te le wi zyj ne go ekra nu. Chcą się cze goś do wie -
dzieć o ulu bio nych dzien ni ka rzach i ulu bio -
nych po go dyn kach. Chcą się też spró bo wać
w na szej ro li, na przy kład za pre zen ter skim
sto łem. I to jest bar dzo sym pa tycz ne.

Re ali za to rzy wi zji i dźwię ku po ka żą
jak prze bie ga pra ca przy re ali za cji pro gra -
mów stu dyj nych. Bę dzie moż na się do -
wie dzieć, jak czy ta się in for ma cje
z promp te ra i jak two rzo na jest pro gno -
za po go dy.

An drzej Po lak – kie row nik tech nicz -
ny au dy cji i in ży nier ser wi so wy strał się
bę dzie po ka zać i opo wie dzieć wy glą da
wej ście na ży wo, trans mi sja spor to wa, re -
ali za cja kon cer tu. 

– Umoż li wiam mło dym lu dziom spró bo -
wa nie się w ro li re por te ra i roz mów cy a tak że
ope ra to ra ka me ry – za pew nia. – Pro fe sjo nal ny

mi kro fon, ka me ra, sce no gra fia, oto cze nie czy
chrak te ry za cja ro bią wra że nie na …. być mo że
przy szłych gwiaz dach te le wi zji. 

Po zwa lam tak że zwie dza ją cym zaj -
rzeć do wo zu trans mi syj ne go, za jąć miej -
sca ob słu gi tech nicz nej. Po ka zu ję je go
moż li wo ści. Za sia da ją cym na co dzień
przed te le wi zo ra mi po zwa la to po czuć się
przez chwi lę w ro li re ali za to ra ob ra zu
i dźwię ku. 

Pra cow ni cy ar chi wum pro gra mo we -
go po ka żą jak ka ta lo go wa ne i prze cho wy -
wa ne są sta re ma te ria ły fil mo we. Opo wie -
dzą na czym po le ga di gi ta li za cja. Od wie -
dza ją cy do wie dzą się rów nież o wy ko rzy -

sta niu w te le wi zji no wych tech no lo gii
mię dzy in ny mi apli ka cji hy bry do wej. In -
ży nie ro wie przy bli żą pra cę wo zu trans mi -
syj ne go i re por ta żo we go.

– Drzwi te le wi zji otwar te są ca łą do bę –
in for mu je Je rzy Olesz ko wicz  - kie row nik
dzia łu pro duk cji te le wi zyj nej i ko or dy na -
tor dnia otwar te go. Ta kie oka zje kie dy mo -
że my kom plek so wo po ka zać ku li sy na szej
pra cy wy ma ga ją za an ga żo wa nia więk szo ści
pra cow ni ków i sił tech nicz nych. Zor ga ni zo -
wa nie wszyst kich w tym sa mym cza sie wy -
łącz nie do dys po zy cji na szych wi dzów jest po -
waż nym wy zwa niem lo gi stycz nym. 

JO LAN TA ZA RĘ BA

TE LE WI ZJA RZE SZÓW ZA PRA SZA NA DZIEŃ OTWAR TY
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Sło necz ny Hel, zie lo ne Ma zu ry czy Ta try
z wi do ka mi za pie ra ją cy mi dech w pier -
siach – z któ rym miej scem ko ja rzy ci się
mi ja ją ce la to? Kup Go rą cy Ku bek Knorr,
by otrzy mać kul to wy... ku bek, któ ry przez
ca ły rok bę dzie przy wo ły wał two je wa ka -
cyj ne wspo mnie nia. 

Go rą cy Ku bek Knorr przy go to -
wał dla swo ich fa nów spe cjal ną li -
mi to wa ną edy cję kul to wych zie lo -
nych kub ków na wią zu ją cych
do naj po pu lar niej szych miejsc wy -
po czyn ku w Pol sce. Tra f ia ją
do tych, któ rzy chcą, by Go rą cy

Ku bek Knorr to wa rzy szył im za -
rów no pod czas wa ka cyj nych po -
dró ży, jak i przez ca ły rok. Wy star -
czy ku bek i wrzą tek, by bły ska -
wicz nie cie szyć się sma kiem ulu -
bio nej zu py. Do wy bo ru aż 16 wa -
rian tów sma ko wych.  Kul to wych zie -

lo nych kub ków z czte re ma róż ny mi wa -
ka cyj ny mi gra f i ka mi na le ży szu kać
w skle pach spo żyw czych. Do łą cza ne są
do za ku pio nych Go rą cych Kub ków
Knorr.

Dla na szych czy tel ni ków ma my
do roz da nia – 4 ze sta wy kon kur so we
„pacz ki na po że gna nie la ta " .

Pro szę dzwo nić do re dak cji 24 wrze -
śnia  o godz. 9.30.

Gorr rą cy, wa ka cyj ny... 

Go rą cy Ku bek Knorr

W so bo tę, 7 li sto pa da o godz.
19:00 w Rze szo wie od bę dzie się ko -
lej na, pią ta już edy cja Ga li Kick bo -
xin gu Za wo do we go „Fi gh ters Ni -
ght”. Or ga ni za to rzy za pra sza ją
na wspa nia łe wi do wi sko „Im bi ria da
Fi gh ters Ni ght 5” do kom plek su
Blue Dia mond Ho tel Ac ti ve
SPA**** po ło żo ne go przy tra sie
Rze szów – Port Lot ni czy Ja sion ka. 

Ga le Kick bo xin gu Za wo do we go
„Fi gh ters Ni ght”, to wy da rze nia, któ re
wpi sa ły się na sta łe w har mo no gram im -
prez or ga ni zo wa nych pod pa tro na tem
PZKB i ma ją na ce lu wy kre owa nie je dy -
ne go w swo im ro dza ju wi do wi ska spor -
to we go, któ re po ko cha pu blicz ność po -
dzi wia ją ca zma ga nia za wod ni ków na ży -
wo jak i wi dzo wie oglą da ją cy przed od -
bior ni ka mi trans mi sje in ter ne to we i te le -
wi zyj ne. Pod czas eks cy tu ją cych, mię dzy -
na ro do wych gal swój kunszt pre zen tu ją
Mi strzo wie Świa ta, Eu ro py oraz Pol ski.
Nie jed no krot nie już na rin gu „Fi gh ters
Ni ght” wal czy li naj lep si, pol scy fi gh te -
rzy: Iwo na Nie ro da, Da wid Ka sper ski,
Woj ciech Ko sow ski, Ar ka diusz Ka szu ba
i in ni uta len to wa ni za wod ni cy, a w wal -
kach mię dzy na ro do wych po dzi wia ni
by li za wod ni cy z róż nych czę ści świa ta:
Ra do van Kul la ze Sło wa cji, Tu dor Tur -
can z Ma ro ka, Oksa na Ro ma no wa
z Ukra iny, Di mi tar Iliev z Błu ga rii, Mu -
ca hit Ku lak z Tur cji oraz wie lu in nych
za gra nicz nych za wod ni ków. Na ga lach
„Fi gh ters Ni ght” gosz czą tak że zna ne
nie tyl ko w Pol sce ale i na świe cie oso -
bi sto ści zwią za ne z kick bo xin giem, go -
ść mi spe cjal ny mi po przed nich edy cji
by li: Al bert So snow ski, Prze my sław Sa -
le ta, Ma rek Pio trow ski, Ewa Brod nic ka. 

Miej sca, uczest ni cy, pa tro na ty, zna -
ko mi ci go ście, współ pra ca z part ne ra mi
i spon so ra mi oraz me dia mi to czyn ni ki,
któ re gwa ran tu ją że każ da edy cja ga li
„Fi gh ters Ni ght” jest za wsze emo cjo nu -
ją cym wy da rze niem spor to wym po zo -
sta wia ją cym nie za po mnia ne wra że nia
w pa mię ci za rów no za wod ni ków jak
i wi dzów. Atrak cją wie czo ru na ga lach
są wal ki o pas Mię dzy na ro do we go Mi -
strza Pol ski oraz o pas Za wo do we go Mi -
strza Pol ski. W po przed nich edy cjach

ga li pas Mię dzy na ro do we go Mi strza
Pol ski w wal ce z Di mi ta rem Ilie vem
z Buł ga rii zdo był Da wid Ka sper ski,
a Woj ciech Ko sow ski w wal ce z Müca -
hi tem Ku la kiem z Tur cji. Na naj bliż szej
ga li rów nież nie za brak nie emo cji zwią -
za nych z wal ka mi o te jak że cen ne i pre -
sti żo we dla za wod ni ków tro fea. Tym ra -
zem o ty tuł i pas Mię dzy na ro do we go
Mi strza Pol ski bę dzie wal czył za wod nik
Rze szow skie go Klu bu Spor tów Wal ki –
Ar ka diusz Ka szu ba, zaś o ty tuł i pas Za -
wo do we go Mi strza Pol ski wal czyć bę dą
Ka mil Ru ta i je go prze ciw nik Ma te usz
Ry cer ski. 

Wal kom bę dą to wa rzy szyć po ka zy
in nych dys cy plin spor tów wal ki oraz nie -
zwy kle wi do wi sko we po ka zy ar ty stycz ne.
Ga le „Fi gh ters Ni ght” to rów nież wy jąt -
ko wa moż li wość na wią za nia no wych re la -
cji part ner sko biz ne so wych pod czas wie -
czor ne go VIP PAR TY or ga ni zo wa ne go
spe cjal nie dla wy jąt ko wych go ści, spon -
so rów, part ne rów, ce le bry tów oraz me -
diów i za wod ni ków. Wnę trza eks klu zyw -
nych ho te li na te re nie ca łej Pol ski, w któ -
rych od by wa ją się ga le na da ją wy da rze -
niom du że go pre sti żu. Wy bór miejsc nie
jest przy pad ko wy, or ga ni za to rzy wy bie ra -
ją je z my ślą przede wszyst kim o kom for -
cie wi dzów. Po ziom im prez wzra sta
z edy cji na edy cję dzię ki do świad cze niu,
któ re or ga ni za to rzy zdo by wa ją za każ -
dym ra zem gdy ru sza ma chi na przy go to -
wań. Dzię ki pręż nie dzia ła ją ce mu ze spo -
ło wi or ga ni za cyj ne mu uda ło się już za -
pla no wać ko lej ne ga le. Po ga li w dniu 7
li sto pa da w Rze szo wie, pla no wa ne są
w przy szłym ro ku ko lej ne: 20 lu te go
w Kiel cach, 18 czerw ca w War sza wie i 17
wrze śnia we Wro cła wiu. 

Or ga ni za to rzy po przez do star cza -
nie emo cjo nu ją cych wra żeń spor to wych
pro mu ją kick bo xing, uka zu ją pięk no
wal ki w for mu le K -1 i chcą aby za wod -
ni cy sta li się bar dziej roz po zna wal ni.
A wszyst ko to po to, aby dys cy pli na jak
naj szyb ciej zna la zła się wśród dys cy plin
olim pij skich.

Bi le ty już w sprze da ży, kon takt
pod nr te le fo nu 609 123 363. 

ZA PRA SZA MY!

Ga le Kick bo xin gu Za wo do we go „Fi gh ters Ni ght”
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14 dru żyn, po nad 150 za wod ni ków, za cię -
ta ry wa li za cja i żar le ją cy się z nie ba. Tak w
skró cie moż na opi sać VIII Mi strzo stwa
Pol ski Urzę dów Mar szał kow skich w pił ce
noż nej. Zwy cię żył Dol ny Śląsk. Pod kar pac -
kie na 5.

Ry wa li za cja trwa ła 2 dni. Pierw sze
me cze roz po czę ły się na sta dio nie
Gry fu w Miel cu. To tam pa dła pierw -
sza bram ka dla na sze go ze spo łu. Po -
grom ca mi bram ka rzy z Po mor skie go i
Świę to krzy skie go by li Ma rek An to nik
i Alek san der Wój cik.  

Ma my 7 punk tów po 4 me czach.
Jest 32 stop niu w cie niu, więc nie gra
się lek ko – mó wił w prze rwie mię dzy
me cza mi Piotr Kar nas, ka pi tan dru ży -
ny z Pod kar pa cia. – Ten tur niej to
świet na roz ryw ka dla nas, osób lu bią -
cych pił kę, ale też do bry spo sób na
pro mo cję Pod kar pa cia, bo ca ła Pol ska
mo że zo ba czyć na sze wo je wódz two –
do dał.

Spor to we roz gryw ki otwo rzył mar -
sza łek Or tyl. To wa rzy szył mu Grze -
gorz La to, król strzel ców Mi strzostw
Świa ta z 1974 ro ku.

Cie szę się, że Pod kar pa cie za ini -
cjo wa ło te zma ga nia, któ re ma ją cha -
rak ter ogól no pol ski. Do Miel ca, któ ry
dziś jest sto li cą pił ki noż nej, zje cha ły
się dru ży ny od mo rza do Tatr – mó wił
mar sza łek Wła dy sław Or tyl.

Pierw sze go dnia świę to fut bo lu za -
koń czył mecz vi pów ro ze gra ny przy
ju pi te rach sta dio nu mie lec kiej sta li.
Na prze ciw by łym pił ka rzom go spo da -
rzy sta nę ła dru ży na mar szał ka. Ry wa li -
za cja trwa ła do ostat nie go gwizd ka i
choć vi pom nie moż na by ło od mó wić
za cię cia, osta tecz nie mu sie li uznać
wyż szość do świad czo nych ko le gów.
Od wet wzię li jed nak w kar nych. Nie
oby ło się bez nie spo dzia nek, bo w

bram ce ry wa li sta nął sam Bo gu sław
Wy par ło.

W eks tra kla sie Bo dzio wy ła pał kil -
ka na ście rzu tów kar nych, wszyst kie
trud no zli czyć. Za trzy mał m.in. Jur ka
Pod broż ne go, Jac ka Bą ka i wie lu in -
nych. Grał prze ciw ko Man che ste ro wi
Uni ted w eli mi na cjach li gi mi strzów.
Dla nas Bo dzio w bram ce był du żym
stra sza kiem. Ugię ły nam się no gi, jed -
nak da li śmy ra dę po pierw szym kar -
nym tra fio nym przez mar szał ka. Ta
bram ka do da ła nam sił – mó wił chwi -
lę po me czu To masz Ley ko, rzecz nik
pra so wy urzę du.

Dru gi dzień mi strzostw był rów nie
go rą cy. Moc ne słoń ce do dat ko wo
pod grze wa ła spor to wa ry wa li za cja. A
grać by ło o co, bo staw ką by ło wej ście

do pół fi na łów. O pierw sze miej sce
osta tecz nie wal czy ły dru ży ny z Lu bu -
skie go i Dol ne go Ślą ska. Obie do star -
czy ły wie lu emo cji. Zma ga nia za koń -
czy ła 11 se ria rzu tów kar nych. Pu char
z rąk wi ce mar sza łek Ma rii Ku row skiej
ode bra li pił ka rze z wo je wódz twa dol -
no ślą skie go.

Na szą re cep tą na suk ces jest do bra
za ba wa i wal ka do sa me go koń ca. Bar -
dzo cie szy my się ze zwy cię stwa. Po -
ziom za wo dów jak co ro ku jest bar -
dzo wy so ki, dru ży ny są do brze przy -
go to wa ne. Po go da do pi sa ła, or ga ni za -
cja na me dal. To wszyst ko po zwo li ło
nam wy grać ten tur niej – po wie dział
ka pi tan zwy cię skiej dru ży ny.

Bar dzo ser decz nie gra tu lu ję zwy -

cięz com oraz wszyst kim, któ rzy bra li
udział w tych mi strzo stwach. To do -
brze, że urzęd ni cy umie ją za pre zen to -
wać się na bo isku, bo pił ka noż na to
na sza na ro do wa mi łość – pod su mo wa -
ła wi ce mar sza łek Ma ria Ku row ska.

Mi strzo stwa Pol ski Urzę dów Mar -
szał kow skich w pił ce noż nej wró ci ły
na Pod kar pa cie po 8 la tach. To wła -
śnie u nas w 2008 ro ku zor ga ni zo wa ny
był pierw szy tur niej. Dru ży ny spo tka -
ły się wte dy w Kol bu szo wej, wy gra ło
Ma zow sze.

WIĘ CEJ IN FOR MA CJI NA STRO NIE
MI STRZOSTW: 

MI STRZO STWA.POD KAR PAC KIE.PL
S.KIESZ KOW SKI/M.MIEL NI CZUK

BIU RO PRA SO WE UWMP

Dol no ślą skie naj lep sze! 
Za na mi ogól no pol ski tur niej pił ki noż nej
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