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Program „Rodzina 500 +” – po roku
funkcjonowania w województwie podkarpackim
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podsumowała podczas konferencji
prasowej rok funkcjonowania w województwie podkarpackim programu „Rodzina 500+”. Towarzyszyła jej dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w PUW w Rzeszowie Małgorzata Dankowska.

Program „Rodzina 500+” jest pierwszym po 1989 r. kompleksowymi narzędziem wsparcia rodzin. Traktuje on politykę rodzinną jako inwestycję. Jest dowodem solidaryzmu z polskimi rodzinami, przejawem
troski o dobro polskich dzieci i determinacji przełamania kryzysu demograficznego. Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia 2016 roku
w całej Polsce. Realizuje trzy podstawowe, zakładane przez rząd, cele:
wzrost liczby urodzeń, redukcja ubóstwa wśród polskich dzieci oraz inwestycja w rodziny. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do
ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem
poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Podsumowanie Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w Polsce
oraz w województwie podkarpackim – rok działania (stan na koniec marca
2017)
W województwie podkarpackim wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzymało ponad 242 tys. dzieci do 18 lat (tj. ponad
241 tys. dzieci w 2016r. oraz ok. 1 tys. dzieci przybyło w 2017r.). Świadczenie wychowawcze otrzymuje ponad 151 tys. podkarpackich
W województwie podkarpackim Programem „Rodzina 500 plus”
jest objętych prawie 62% wszystkich dzieci do 18 lat.
Do rodzin trafiło już ponad 1 mld 433 mln zł. (tj. 1 mld 068
mln zł. w 2016r. i 365 mln zł
w 2017r.). Każda przeciętna rodzina otrzymała zatem wsparcie z budżetu państwa w wysokości ponad 9 tys. zł.
Ponad 104 tys. świadczeń przyznawane jest na pierwsze dziecko w
rodzinie. Udział pierwszych dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze w stosunku do wszystkich dzieci objętych programem w
skali województwa podkarpackiego wynosi ok. 44%.
Spośród 151 tys. rodzin uprawnionych:
– ok. 41 tys. rodzin jest uprawnionych do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem w rodzinie (tj. ponad 27% ogólnej liczby rodzin),
– ponad 10 tys. rodzin (tj. blisko 7% ogólnej liczby rodzin) posiada prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Nie sprawdziły się zarzuty dotyczące marnotrawienia środków z
Programu „Rodzina 500 plus”. Zaledwie średnio 15 świadczeń miesięcznie przekazywanych jest w formie rzeczowej lub opłacania usług – w
kontekście 242 tys. dzieci, na które te środki są pobierane, to margines.
– Liczba gmin, w których dokonano zamiany formy pieniężnej na
niepieniężną 13
Najwięcej świadczeń w formie niepieniężnej w całym okresie realizacji Programu przekazano w gminie: Orły, Majdan Królewski, Boguchwała, Kuryłówka, Zarzecze oraz Miasto Jasło. W pozostałych gminach
zamiana formy dotyczy kilku świadczeń.
W województwie podkarpackim wypłaty realizowane są systematycznie i na bieżąco. Potrzeby gmin w tym zakresie podlegają stałej analizie i nie ma zagrożenia, co do ewentualnego braku środków na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2017 r. W dyspozycji Wojewody Podkarpackiego na rok 2017 znajdują się środki finansowe na ten cel w
kwocie 1 mld 365 mln zł.

Efekty Programu „Rodzina 500+”
Wzrost liczby urodzeń
Podobnie jak w skali kraju, również na terenie naszego województwa Program „Rodzina 500 plus” wpływa na odwrócenie negatywnego
trendu demograficznego. W roku 2015 liczba urodzeń żywych na obszarze województwa podkarpackiego wyniosła 19 566 – dane na podstawie publikacji z dnia 22.12.2016 r. stanowiącej dopełnienie „Rocznika
Statystycznego Województwa Podkarpackiego” w zakresie prezentacji
danych statystycznych w układzie przestrzennym – „Województwo podkarpackie 2016. Podregiony, powiaty, gminy” . W roku 2016 liczba urodzeń na obszarze województwa podkarpackiego wyniosła 20 262 – dane na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy z dnia 23.03.2017
r. Stanowi to wzrost urodzeń w podkarpackim województwie
o 3,6%.
Spadek ubóstwa wśród dzieci
Wsparcie finansowe, jakie rodziny otrzymały w postaci świadczenia

wychowawczego, niewątpliwie przyczyniło się do zmniejszenia liczby rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zarówno w skali kraju, jak i na terenie województwa podkarpackiego . Wyniki pracy powołanego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zespołu kontrolno-analitycznego wykazały, iż większość gmin z
terenu województwa podkarpackiego odnotowała spadek liczby decyzji
przyznających świadczenia pieniężne z pomocy społecznej (o około
20%), gdyż sytuacja ekonomiczna wielu osób do tej pory korzystających
z tego systemu uległa polepszeniu. Większość rodzin nie musi już obawiać się o bieżące, najpilniejsze wydatki, na które dotychczas brakowało funduszy.
Poprawa sytuacji finansowej polskich rodzin
Przeprowadzone w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim analizy,
spotkania z rodzinami, przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych wykazują, iż wsparcie z Programu „Rodzina 500 plus ”
okazało się bardzo ważną częścią domowego budżetu dla podkarpackich rodzin, które daje poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dzięki
Programowi rodzice mogą kupić dzieciom odzież, obuwie, mogli wyjechać na rodzinne wakacje. Dla wielu ważna jest przede wszystkim edukacja swoich pociech, a jeszcze inni otrzymane wsparcie finansowe lokują na kontach oszczędnościowych, lokatach bądź wykupują polisę
ubezpieczeniową dla dziecka.
Zauważyć również można korzystny wpływ Programu „Rodzina
500 plus” na rynek pracy. Odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych oraz zmniejszenie się stopy bezrobocia. Uruchomienie Programu
„Rodzina 500 plus” z pewnością przyczyniło się do podniesienia stopy
życiowej rodzin, zwiększenia ich możliwości konsumpcyjnych, co z kolei przełożyło na ożywienie rynku pracy.
Niewątpliwie Program „Rodzina 500 plus” odegrał także ważną rolę w systemie pieczy zastępczej. Dzięki Programowi dzieci w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie,
a w konsekwencji poprawiła się sytuacja materialna rodzin w pieczy zastępczej. Program „Rodzina 500 plus” podniósł standard życia osób pobierających świadczenie wychowawcze, obniżył poziom ubóstwa i nierówności dochodowych.

Wdrażanie i realizacja Programu Rodzina 500 + na terenie województwa podkarpackiego
Realizacja Programu „Rodzina 500 plus” na terenie województwa podkarpackiego przebiegała od początku jego funkcjonowania sprawnie i bez
zakłóceń. Przez pierwsze trzy miesiące wdrażania Programu prowadzona była w tut. Urzędzie szeroka akcja informacyjna pod hasłem „Bus 500 plus” –
w ramach akcji zrealizowano łącznie 170 wyjazdów, według ustalonego harmonogramu. W trakcie takich wyjazdów pracownicy Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu prowadzili akcję informacyjną we wszystkich gminach z
terenu województwa (160 gmin), odbywali spotkania z mieszkańcami naszego regionu, udzielali ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania programu, udzielali wyjaśnień w problematycznych kwestiach, rozwiązywali wątpliwości interpretacyjne obowiązujących przepisów, przeprowadzali indywidualne rozmowy z mieszkańcami. Równocześnie podczas wizyt prowadzony był bieżący monitoring realizacji programu, w tym przyjmowania wniosków przez gminy w początkowym okresie, a w kolejnych miesiącach realizacji wypłat świadczeń wychowawczych. Pod koniec akcji wizyty busa 500
plus połączone zostały również z koniecznością wyjaśnienia interwencji i
skarg mieszkańców, dotyczących nieprawidłowości przy realizacji programu
„Rodzina 500+”. W takich przypadkach pracownicy Wydziału Polityki Społecznej podejmowali dodatkowo czynności kontrolne. ( 5 kontroli doraźnych). Również w początkowym okresie realizacji Programu uruchomiona
została nieodpłatna infolinia, która obsługiwana była przez pracowników tut.
Wydziału w celu udzielania pełnej informacji wszystkim osobom zainteresowanym oraz pracownikom samorządów terytorialnych w ramach procesu
wdrażania nowej regulacji prawnej.
Obecnie prowadzony jest nadzór nad realizacją Programu przez samorząd gminny, podejmowane są czynności kontrolne. Ponadto pracownicy Wydziału Polityki Społecznej na bieżąco udzielają pisemnych
wyjaśnień w zakresie ustalania prawa do nowego świadczenia wychowawczego pracownikom samorządów gminnych i samorządu województwa, a także zajmują się rozpatrywaniem skarg i interwencji oraz udzielaniem odpowiedzi na zapytania klientów, monitorowaniem samorządów w zakresie realizacji ustawy.
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Restaurator twierdzi, że Bóg wypełnił
pustkę, którą odczuwał mimo sukcesów
zawodowych i udanego życia rodzinnego.
Jego zdaniem zbyt mocno pochłonęła go
hedonistyczna wizja życia i pogoń za dobrami materialnymi, dlatego nie czuł się
w pełni szczęśliwy i spełniony. Religijne
nawrócenie przeżył wraz z żoną i dziećmi,
obecnie razem pogłębiają swoją wiarę.

Woj ciech Mo dest Ama ro jest
obec nie jed nym z naj po pu lar niej szych w Polsce szefów kuchni i restauratorów. Prowadzi lokal, który został
odznaczony gwiazdką Michelin, najbar dziej pre sti żowe go ku li nar ne go
prze wodnika na świecie, jest autorem
dobrze przy jętej książki o tematyce
kulinar nej, z powodzeniem rozwija
ponadto karierę tele wizyjną. Także w
życiu prywatnym może mówić o sukcesie: ma żonę i trójkę dzieci. Mimo
to w pewnym momencie swojego życia poczuł, że nie jest człowiekiem
całkowicie szczęśliwym.
– Przyszedł moment opamiętania,
nawrócenia i zapytania samego siebie:
skoro mam większość rzeczy, o których w
życiu marzyłem, dlaczego kładąc głowę
na poduszkę, nie jestem w pełni szczęśliwy, spełniony i czegoś mi brakuje? – mówi Wojciech Modest Amaro agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.
Restaurator doszedł do wniosku, że
pustkę, którą odczuwa, może wypełnić
tylko Bóg. Podstawy religii chrześcijańskiej wyniósł z rodzinnego domu, z czasem jednak zmarginalizował znaczenie
wiary w swoim życiu. Twierdzi, że na etapie rozwijania kariery zawodowej i osiągania kolejnych sukcesów, dał się po-
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Wojciech Modest Amaro

Bóg zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce
nieść hedonistycznemu podejściu do życia i pogonią za przyziemnymi przyjemnościami.
– Gdyby już na tym etapie pojawiał
się Bóg, to aż tak źle by nie było. Bóg zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce i to
jest cała istota mojego nawrócenia czy
opamiętania – mówi Wojciech Modest
Amaro.
Juror programu „Top Chef” twierdzi, że Boga odnajduje w każdym człowieku i każdej sytuacji życiowej, nawet
dla siebie niekorzystnej. Trzeba być tylko wyczulonym na jego istnienie. Restaurator podkreśla też, że jego religijne
opamiętanie zostało dobrze przy jęte
przez żonę i dzieci – rodzina razem z
nim przeżywa zarówno nawrócenie, jak i
stałe pogłębianie wiary, choćby poprzez
czytanie Pisma Świętego.
– Obecność Boga w naszym życiu na
poziomie rodziny jest uporządkowana.
Jest właściwie tak, jak powinno być, i to
wynika z nauki, z dziesięciu przykazań –
mówi szef kuchni.
Wojciech Modest Amaro jest jednym
z bohaterów książki „Bóg w wielkim mieście” Katarzyny Olubińskiej. Opowiedział
w niej o swoim nawróceniu i codziennym
życiu z Bogiem. Książka ukazała się w
marcu nakładem wydawnictwa WAM.
Można w niej znaleźć także rozmowy z
takimi gwiazdami jak Maciej Musiał, Marika, Agnieszka Cegielska, Tomasz Schuchardt czy Marcin Gortat.
ŹRÓ DŁO : NEW SE RIA . PL
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Miejska oaza –
balkony i tarasy

Każda dodatkowa przestrzeń w mieszkaniu, nawet ta najmniejsza, jest na wagę
złota. Szczególnie w mieście, gdzie nie zawsze mamy w sąsiedztwie park lub las.
Warto zagospodarować chociaż jej skrawek pod ogród, który pozwoli na chwilę
relaksu w otoczeniu roślin. Umiejętne wykorzystanie parapetu, balkonu czy nawet
dachu sprawi, że nasze mieszkanie zyska
„zewnętrzy” pokój. Nieważne czy zdecydujemy się na mało detali i stonowaną
oprawę, czy urządzimy na tarasie gęstą
„dżunglę”, pielęgnowanie i urządzanie naszego mini-ogrodu może być doskonałą
rozrywką i terapią.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Altax, wiosną kobiety
przebywają na swoim balkonie lub tarasie
co drugi dzień, zaś latem codziennie. Przy
odrobinie fantazji można wyczarować
miejski ogródek nawet, kiedy temperatura
nas nie rozpieszcza. Przeciągi można „zniwelować”, nieciekawe widoki „ukryć”, a
sadząc rośliny o rozmaitym pokroju, fakturze i barwie uzyskać interesujący wystrój nie tylko wiosną, ale też latem.

Ogrody wer tykalne DIY
Jeśli na tarasie lub balkonie nie masz
zbyt wiele miejsca, zawsze możesz zaaranżować swój ogród na ścianie, tak aby zabierał jak najmniej przestrzeni. Bardzo
popularne są teraz palety, które mogą posłużyć jako część aranżacji, a drewno pomalować na wyraziste kolory, nadając
wertykalnemu ogrodowi wyrazistości i
osobistego charakteru. Możesz także zbić
regał z desek lub kupić gotowy w sklepie.
Malując go na kolor zbliżony do ściany i
stawiając na nim rośliny w doniczkach,
które ozdobisz kontrastowymi farbami,
uzyskasz wyjątkowy efekt. Z palet przy

odrobinie pracy możemy stworzyć też
wygodne siedzisko czy pufę a nawet stolik – dodaj blat ze szkła i gotowe!

Kolorowe akcenty
Różowa ławka, błękitny stoliczek,
biała półka i różnokolorowe doniczki to
doskonały sposób na wniesienie życia i
nieoczywistych kolorów do swojej przydomowej przestrzeni. W zimie, kiedy rośliny przekwitną, nasz balkon czy taras
nadal będzie piękny i kolorowy. Aby pomalować elementy, z różnych materiałów,
takich jak metal, kamień, terakota, beton
czy drewno, wystarczy jeden produkt –
nowe farby Altax Viva Garden! dostępne
w aż 29 wyjątkowych kolorach.

Rośliny idealne na balkon
Balkon czy taras w bloku to doskonałe miejsce na wypoczynek a także zabawę
w aranżację pięknego, zielonego kawałka
Twojego domu. Często nie wykorzystujemy potencjału takich miejsc, traktując je
jak domowy składzik. Tymczasem może
pełnić wiele funkcji – małego jadalnego
ogrodu czy... pachnącej kwiatowej oazy,
do której uciekniesz po całym dniu pracy.
Warunkiem udanego ogrodnictwa na balkonie jest prawidłowe dobranie roślin do
warunków na nim panujących. Należy
wziąć pod uwagę nasłonecznienie, a także
wiatr (działa wysuszająco). Na tej podstawie dobiera się rośliny, które są mniej lub
bardziej światło- i wilgotnolubne. Szczególną uwagę należy poświęcić donicom,
które powinny mieć odpowiedni drenaż,
zabezpieczenie przed mrozem (jeśli chcemy zimować rośliny na balkonie) oraz ziemię dostosowaną do potrzeb roślin które
się w nich sadzi.
Ź RÓ DŁO : IN FO W I RE . PL
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Barbara Kurdej-Szatan

Cieszę się na święta wielkanocne i nie chcę ich
marnować na zagraniczny wyjazd
Ak tor ka spę dzi świę ta wiel ka noc ne wraz z ro dzi ną. Dla jej bli skich jest to je den z nie licz nych mo men tów w ro ku, gdy mo gą
się spo tkać wszy scy w jed nym miej scu. Gwiaz da za mie rza ła za pro sić ro dzi nę do sie bie, nie zdą ży ła się jed nak od po wied nio
przy go to wać.

Polacy coraz częściej rezygnują z tradycyjnego spędzania
świąt wielkanocnych i zamiast rodzinnego stołu wybierają zagraniczny wy jazd. Do tej części społeczeństwa nie należy Barbara
Kurdej-Szatan, dla której Wielkanoc jest wy jątkową okazją do
spotkania z krewnymi. Święta są bowiem jedynym czasem w roku,
gdy cała rodzina może się zgromadzić w jednym miejscu.
– Bardzo cieszę się na ten czas i chyba nie chcę go mar nować.
My ślę, że jeżeli pod palmy, to albo po świętach, albo przed – mówi aktorka agencji infor macyjnej New seria Lifestyle.
Aktorka nie ma jeszcze konkretnych planów odnośnie tegorocznych świąt. Prawdopodobnie spędzi je częściowo w rodzinnym domu, a częściowo u bliskich swego męża, Rafała Szatana.
Miała zamiar zaprosić rodzinę do swojego domu, dotąd nie miała bowiem jeszcze okazji pełnić roli gospodyni świątecznego spotkania. Musiała jednak zmienić te plany.
– Stół, który zamówiłam, przyjdzie dopiero po świętach, więc
jest mały problem. Pewnie jak zawsze będziemy trochę tu, trochę
tam, trochę u jednej rodziny, trochę u drugiej – mówi gwiazda.
W rodzinie aktorki na wielkanocny stół trafia zawsze wiele
różnorodnych potraw. Ich przyrządzeniem zajmuje się przede
wszystkim mama i teściowa gwiazdy, ona sama zawsze chętnie jednak pomaga w przygotowaniach, nie tylko tych związanych z kulinariami.
– Będę na pewno malować jaja, na pewno pójdę je też święcić – mówi Barbara Kurdej-Szatan.
ŹRÓ DŁO : NEW SE RIA . PL
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Obecnie produkcja protez jest wysoce rozwinięta. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom sprzęt ortopedyczny z
powodzeniem zastępuje amputowaną kończynę. Największy wpływ na jakość protezy ma lej protezowy, który pomimo
rozwoju techniki wykonywany jest ręcznie, przez technika ortopedę. Dlatego należy wybierać zakłady ortopedyczne,
które zatrudniają najlepszych faachowców.

Dla dobra wszystkich pacjentów, również tych, którzy wykonali protezę w innym zakładzie, to
badanie wykonujemy bezpłatnie ( Laser Posture posiada zaledwie 6 zakładów w Polsce). Więcej informacji
w „ABC DOBREJ PROTEZY”, kttóre bezpłatnie do Państwa prześlemy.
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Zespół specjalistów: Marek Mach, Andrzej Chyłek, Grzegorz Młynek,
Janusz Motyka, Mariusz Cieśla, Mateusz Irzyk, Tomasz Kot
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Bezpieczeństwo i estetyka – to najważniejsze kryteria, jakimi kierują się gwiazdy przy
wyborze nowego samochodu. Maciej Kurzajewski ceni w autach przestronne wnętrze,
do którego bez trudu może zapakować
sprzęt sportowy dla całej rodziny. Katarzyna Stankiewicz lubi samochody, które dobrze trzymają się drogi, zapewniają komfort
jazdy i cechują się ładnym wyglądem.

Maciej Kurzajewski

Nie jestem demonem szybkości na drodze. Lubię
Prowadzenie samochodu sprawia
Maciejowi Kurzajewskiemu ogromną
przy jemność, dlatego zazwyczaj przekłada własne auto nad inne środki trans-

por tu. Dziennikarz twierdzi, że ze
względu na specyfikę swojej pracy zawodowej, potrzebuje samochodu niezawodnego, którym zawsze na czas dotrze

do studia telewizyjnego lub na wydarzenie spor towe. Zapewnia też, że jest spokojnym kierowcą, który nie przepada za
szybką jazdą.

– Nie jestem demonem szybkości na
drodze. Bardzo często podróżuję z rodziną, więc te względy bezpieczeństwa są
dla mnie absolutnie priorytetowe. Wolę
dojechać do celu 15 minut później, nawet pół godziny później, i żeby to była
podróż przyjemna, sympatyczna i taka,
która zakończy się radosnym osiągnięciem celu – mówi Maciej Kurzajewski
agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.
Wybierając nowy samochód dziennikarz zwraca uwagę także na jego wygląd zewnętrzny oraz przestronne wnętrze, które pomieści sprzęt sportowy całej rodziny. Najważniejszą kwestią jest
dla niego jednak bezpieczeństwo jazdy,
zwłaszcza że bardzo często podróżuje
z rodziną: żoną i dwójką synów. Z tego
względu od wielu lat pozostaje miłośnikiem marki Volvo.
– Jestem wierny tej szwedzkiej marce,
dlatego że jest bezpieczna. Nie zawiodłem
się, więc nie zamierzam niczego zmieniać,
jest mi z tym dobrze – mówi Maciej Kurzajewski.
Bezpieczne, dobrze trzymające się
drogi auta wybiera również Katarzyna
Stankiewicz. Wokalistka ceni połączenie
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ę bezpieczne samochody

komfortu i bezpieczeństwa jazdy z estetyczną sylwetką. Gwiazda twierdzi, że jeździła wszystkimi modelami Volvo.
– Uwielbiam te samochody za ich inteligencję, za estetykę, za bezpieczeństwo.
Tak, Volvo należy zdecydowanie do czołówki moich ukochanych – mówi Katarzyna Stankiewicz.
Obie gwiazdy obecne były na polskiej premierze nowego modelu Volvo
XC60. Samochód ten wyposażony został w najbardziej zaawansowany system
bezpieczeństwa, pozwalający uniknąć
kolizji drogowych. System ten został
wzbogacony układ przejęcia kontroli
nad torem jazdy. W przypadku wykrycia przez auto przeszkody i nie odnotowania reakcji kierowcy, system sam inicjuje proces hamowania, a nawet przejmuje kontrolę nad kierownicą. Volvo
XC60 zostało ponadto wyposażone
w nowy system omijania przeszkód, pomagający uniknąć zderzenia z pojazdem jadącym w tę samą stronę.
– Powiem szczerze, że mnie znowu
tutaj fascynuje liczba tych systemów bezpieczeństwa, które mamy. Ten samochód

rzeczywiście nie daje nam zbyt dużej
szansy, żeby w coś uderzyć, nie ma takiej
szansy, on wyklucza to – mówi Maciej
Kurzajewski.
Nowe Volvo XC60 to średniej wielkości SUV. Zdaniem Macieja Kurzajewskiego model ten łączy elegancką linię nadwozia z nowoczesnymi rozwiązaniami
technologicznymi, które czynią go autem
wyjątkowo bezpiecznym. Katarzyna Stankiewicz nie ma ponadto wątpliwości, że
pomimo dużych gabarytów, samochód
ten świetnie nadaje się również dla kobiet.
– Myślę, że jak człowiek niezależnie
od płci jest dobrym kierowcą, to każde
auto jest dla niego dobre – mówi wokalistka.
Światowa premiera nowego Volvo
XC60 odbyła się w pierwszych dniach
marca podczas targów motoryzacyjnych
w Genewie. Premiera polska miała natomiast miejsce 3 kwietnia. Oprócz Katarzyny Stankiewicz i Macieja Kurzajewskiego, na uroczystości obecni byli również
m.in. Krzysztof Hołowczyc oraz pilot rajdowy Maciej Wisławski.
Ź RÓ DŁO : NEW SE RIA . PL
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