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Spo sób na tu ry stę
Pa da ją ce z ust nie jed ne go wło da rza zda nie:

„Chce my roz wi jać i pro mo wać tu ry sty kę” brzmi
tak ba nal nie, że na ni kim nie ro bi już wra że nia.
Cie ka wie się dzie je do pie ro, kie dy ktoś rze czy wi -
ście po sta wi krok w tym kie run ku. Cho ciaż by ta -
ki, jak bu do wa Cen trum Dzie dzic twa Szkła
w Kro śnie. Tam tej szy sa mo rząd w ob li czu nie -
pew nej przy szło ści prze my słu szklar skie go do -
szedł do wnio sku, że ich ro dzi my pro dukt – szkło,
mo że być ma gne sem dla tu ry stów. – Wa zy i ta le -
rze, na wet ar ty stycz nie wy ko na ne, mo gą przy cią -
gać lu dzi? – do py tu ją scep ty cy. Otóż mo gą, ale
pod wa run kiem, że uda się wy kre ować wo kół nich
atrak cyj ny wi ze ru nek. 

Naj po pu lar niej szy wśród po dróż ni ków kraj
na świe cie – Fran cja, swo jej tu ry stycz nej po tę gi nie
bu do wał wy łącz nie w opar ciu o Wie żę Eif fla i zam -
ki nad Lo arą. Po mo gły w tym wła śnie lo kal ne wy -
ro by, np. re gio nal ne se ry. Ko lej ny przy kład świet -
nie pro mo wa ne go pro duk tu, to trwa ją ca za le d wie
dwie mi nu ty go ni twa by ków w Pam pe lu nie. Dla
miej sco wych Hisz pa nów to nic in ne go, jak po łą czo -
na z ele men ta mi re li gij ny mi tra dy cja, się ga ją -
ca XIV w. Na to miast dla przy jezd nych tu ry stów
jest nie zwy kłym wi do wi skiem.

Je śli nie szkło, to mo że brąz wpro wa dzi nasz re -
gion w in ny wy miar tu ry sty ki. „Kar pac ka Tro ja”,
czy li zre kon stru owa ny nie opo dal Ja sła gród z epo -
ki brą zu i wcze sne go śre dnio wie cza jest miej scem,
w któ rym moż na po znać i zro zu mieć pra dzie je
środ ko wo -wschod niej czę ści Eu ro py. 

Waż ne, że wła śnie te raz ro dzą się no we tu ry -
stycz ne ini cja ty wy, bo kli mat do roz wo ju tej bran -
ży wy da je się być wy jąt ko wo ko rzyst ny. Pił kar -
skie mi strzo stwa po ka za ły świa tu, że Pol ska nie jest
– jak su ge ro wa ła BBC – kra jem, w któ rych ban dy
opry chów go nią mu rzy nów, lecz in te re su ją cym
i pięk nym miej scem, któ re war to od wie dzić. Ta ka
oka zja nie pręd ko się nada rzy. Więc kto mo że, niech
ku je to że la zo, pó ki jest jesz cze go rą ce. 
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Gru pa Webg 
wy gra ła IV Star tUp Mi xer

RZE SZÓW Star tUp Mi xer to co mie sięcz -
ne spo tka nie mło dych przed się bior ców, któ -
rzy ko rzy sta ją z usług Aka de mic kie go In ku -
ba to ra Przed się bior czo ści przy Uni wer sy te cie
Rze szow skim. Mło dzi biz nes me ni są tam
oce nia ni przez eks per tów. Na gro dą jest wy -
jazd na fi nał Sta rUp Mi xe ra do War sza wy, co
da je moż li wość po zy ska nia środ ków fi nan so -
wych na roz wój fir my. W czerw cu wy gra ła
Gru pa Webg, za ło żo na przez te go rocz nych
ma tu rzy stów. Zaj mu je się m.in. apli ka cja mi
in ter ne to wy mi i mo bil ny mi oraz ho stin giem
stron www. 

Elek trow nia wod na
na Wi sło ku już dzia ła

RZE SZÓW Od bior cą prą du jest Pol ska
Gru pa Ener ge tycz na. Po za sa mą tur bi ną,
po wsta ła no wo cze sna prze pław ka dla ryb,
któ re chcą pły nąć w gó rę rze ki. Elek trow -
nię bu do wa ła war szaw ska spół ka ESI. We -
dług Ry szar da Fab cza ka, pre ze sa elek trow -
ni, mi nie spo ro cza su, za nim in we sty cja
osią gnie ren tow ność. Jej bu do wa kosz to -
wa ła 12 mln zł. 

Kon trakt z Rad ko na bu do wę
au to stra dy A4 ze rwa ny
POD KAR PAC KIE, RZE SZÓW Ge ne -

ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to -
strad po in for mo wa ła o ze rwa niu umo wy
z kon sor cjum bu du ją cym od ci nek au to stra -
dy A4 od wę zła Rze szów Za chód do wę zła

Rze szów Cen tral ny oraz od cin ka dro gi eks -
pre so wej S -19 od wę zła Rze szów Za chód
do wę zła Świl cza (część au to stra do wej ob -
wod ni cy Rze szo wa). Po wo dem są „dra -
stycz ne” opóź nie nia w re ali za cji kon trak tu.
Pol sko -in dyj skie kon sor cjum firm Rad ko
sp. z o.o., Au to stra da Wschod nia sp. z o.o.
oraz Punj Lloyd Ltd, w cią gu 23 mie się cy
trwa nia kon trak tu zre ali zo wał za le d wie 49
proc. za kre su fi nan so we go umo wy, pod -
czas gdy czas trwa nia kon trak tu był pier wot -
nie okre ślo ny na 18 mie się cy. Ter min, prze -
dłu żo ny w wy ni ku uzna nych rosz czeń
wy ko naw cy, mi nął 16 lu te go 2012 r.

HSW S.A. na tar gach 
Eu ro sa to ry 2012

STA LO WA WO LA, PA RYŻ Hu ta Sta -
lo wa Wo la za pre zen to wa ła się w Pa ry żu
na tar gach zbro je nio wych Eu ro sa to ry Land
De fen ce & Se cu ri ty 2012. Spół ka ofe ro wa -
ła moź dzierz sa mo bież ny 120 mm na pod -
wo ziu gą sie ni co wym. – Tu taj oczy wi ście nie
za wie ra się kon trak tów, a je dy nie pro wa dzi
się roz mo wy z naj waż niej szy mi kon tra hen -
ta mi, w tym z przed sta wi cie la mi rzą dów
państw z naj od le glej szych za kąt ków świa ta
– mó wi Krzysz tof  Tro fi niak, pre zes Hu ty.

Wzrost licz by pa sa że rów 
w Ja sion ce
RZE SZÓW W ma ju w Ja sion ce od pra -

wio no 51 tys. pa sa że rów. Jest to o po nad 15
proc. wię cej niż w ana lo gicz nym okre sie
w ub. r. – Ma my na dzie ję, że rok 2012 bę -
dzie re kor do wy pod wzglę dem ru chu pa sa -
żer skie go w Ja sion ce – mó wi Łu kasz Si ko -
ra, kie row nik Ze spo łu Mar ke tin gu
i Roz wo ju Po łą czeń Por tu Lot ni cze go Rze -
szów -Ja sion ka. 

ZN Pro drem prze ję ty 
przez EC Gru pę
MIE LEC, KRA KÓW Za kład Na rzę -

dzio wy Pro drem sp. z o.o. w Miel cu, stał się
czę ścią EC, naj więk szej gru py spół ek in ży -
nier skich w Pol sce. Te raz na zy wa się EC

Avio Tech sp. z o.o. Fir ma za trud nia 150
pra cow ni ków, zaj mu je się kon stru owa niem
i pro duk cją przy rzą dów, urzą dzeń i na rzę -
dzi, przede wszyst kim dla prze my słu lot ni -
cze go.

Pro mo cja li nii 
Pol ski Bus. com w Rze szo wie

RZE SZÓW Wiel ki, dwu po kła do wy au to -
bus, lo dy, ciast ka, ka wa i her ba ta, bo cian
oraz… odzia ne od stóp do głów na czer wo -
no po sta cie za chę ca ły pod ko niec ma ja
do sko rzy sta nia z no we go po łą cze nia Rze -
szów -War sza wa. Tak wy glą dał przy go to wa -
ny przez agen cję Stre fa 51 event fir my So -
uter Hol dings Po land (wła ści cie la Pol ski Bus.
com). So uter Hol dings Po land to prze woź -
nik dzia ła ją cy w kil ku kra jach, od pew ne go
cza su uru cha mia ko lej ne po łą cze nia sto li cy
Pol ski z ko lej ny mi mia sta mi. Ma gne sem
przy cią ga ją cym klien tów ma ją być ce ny roz -
po czy na ją ce się od 1 zł, a tak że ca te ring
pod czas jaz dy i bez płat ne Wi -Fi. Jak za -
pew nił Piotr Bez ul ski, dy rek tor za rzą dza ją -
cy So uter Hol dings Po land, fir ma ma za -
wsze w ofer cie przy naj mniej je den bi let
za 1 zł. Ich licz ba to ta jem ni ca han dlo wa.
Pol ski Bus. com za czął kur sy do War sza wy
od 6 czerw ca.

No we lo go Śnież ki

LUB ZI NA (GMI NA ROP CZY CE)
W ma ju na pół kach po ja wią się no we opa -
ko wa nia mar ki Śnież ka – bę dzie to de biu tu -
ją ca na ryn ku Śnież ka Sa ty no wa. W tym
cza sie roz pocz nie się tak że kam pa nia, któ -
rej ce lem jest pre zen ta cja zmie nio nej iden -
ty fi ka cji wi zu al nej. We dług fir my, no wa
iden ty fi ka cja wi zu al na le piej od da je war to -
ści Śnież ki – no wo cze sność, in no wa cyj ność
i wy so ką ja kość. 

Po dat ki w wo je wódz twie
pod kar pac kim

POD KAR PAC KIE W ub. ro ku po dat ni -
cy za mel do wa ni w wo je wódz twie pod kar -
pac kim za pła ci li pra wie 4,2 mld zł po dat -
ków. Po ło wa tej kwo ty to po da tek
do cho do wy od osób fi zycz nych. Jest to o 12
proc. wię cej niż w 2010 r. Po ziom ścią gnię -
te go po dat ku do cho do we go od osób praw -
nych wzrósł o 80 mln i się gnął w 2011
r. 575 mln zł. W 95 proc. przy pad ków za -
pła ta po dat ku od by ła się bez in ge ren cji or -
ga nów skar bo wych.

Urząd Skar bo wy Przy ja zny
Przed się bior cy 2012

POD KAR PAC KIE Roz strzy gnię to dzie -
sią tą edy cję kon kur su or ga ni zo wa ne go
przez Lo żę Rze szow ską Bu si ness Cen tre
Club oraz Izbę Skar bo wą w Rze szo wie.
Lau re ata mi kon kur su w 2012 ro ku zo sta ły
Urząd Skar bo wy w Le żaj sku, Urząd Skar bo -
wy w Strzy żo wie oraz Urząd Skar bo wy
w Rop czy cach. Po szcze gól ne skar bów ki
oce nia ne przez przed się bior ców za ja kość
ob słu gi po dat ni ka, ła twość ko mu ni ka cji
oraz kom pe ten cje pra cow ni ków. Pra wo
do uży wa nia przy zna wa ne go ty tu łu „Urzę -
du Skar bo we go Przy ja zne go Przed się bior -
cy”, przy słu gi wać bę dzie lau re atom przez
naj bliż szy rok.

Do ta cje na szko le nie 
pra cow ni ków
RZE SZÓW Do 9 lip ca 2012 r. Wo je -

wódz ki Urząd Pra cy w Rze szo wie przyj mu -
je wnio ski o do fi nan so wa nie w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki:
Wspie ra nie roz wo ju kwa li fi ka cji za wo do -
wych i do radz two dla przed się biorstw. Do -
fi nan so wa nie moż na otrzy mać na: ogól ne
i spe cja li stycz ne szko le nia lub do radz two
zwią za ne ze szko le nia mi dla kadr za rzą dza -
ją cych i pra cow ni ków mi kro -, ma łych i śred -
nich przed się biorstw (MMŚP); do radz two
dla nich w tym dla osób fi zycz nych pro wa -
dzą cych dzia łal ność go spo dar czą.

Gran ty na pro mo cję 
pro duk tów tra dy cyj nych 
i eko lo gicz nych

POD KAR PAC KIE Sto wa rzy sze nie „Pro
Car pa thia” wraz ze Sto wa rzy sze niem „Eu -
ro re gion Kar pac ki Pol ska” re ali zu je pro -
jekt pt. „Al pej sko -Kar pac ki Most Współ -
pra cy”, w ra mach szwaj car skie go pro gra mu
współ pra cy z no wy mi kra ja mi Unii Eu ro -
pej skiej. Pro jekt ma na ce lu wspar cie lo kal -
nej przed się bior czo ści – ryn ku pro du cen -
tów i wy twór ców pro duk tów re gio nal nych
i eko lo gicz nych, ja dal nych pro duk tów le -
śnych z Pod kar pa cia. Be ne fi cjen ci (fir my
i oso by chcą ce za ło żyć dzia łal ność go spo -
dar czą) otrzy ma ją bez zwrot ną do ta cję fun -

du szu gran to we go. Bę dą też do ta cje dla or -
ga ni za cji po za rzą do wych i jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go.

Fi nał kon kur su Agro Pol ska

RZE SZÓW Kil ka dzie siąt naj lep szych
pol skich firm z bran ży rol no -spo żyw czej
ode bra ło na gro dy pod czas fi na łu XIX edy -
cji Ogól no pol skie go Kon kur su Pro mo cyj -
ne go Agro Pol ska, pro mu ją ce go wy so kiej
ja ko ści pro duk ty rol no -spo żyw cze. W te go -
rocz nej edy cji wy róż nio no ok. 250 wy ro -
bów pro du ko wa nych przez 54 naj lep sze
pol skie przed się bior stwa. Lau re aci to m.in.
Za kład Prze twór stwa Mię sne go „Sza rek”
(Wid na Gó ra k. Ja ro sła wia), pie kar nia Kieł -
ty ka z Łę żan, „Re sm lecz” z Trze bow ni ska,
Ma teo z Dę bi cy, Za kład Mię sny Do bro -
wol scy z Wa do wic Gór nych, „Kła czyń scy”
z Miel ca, Gmin na Spół dziel nia „Sa mo po -
moc Chłop ska” w Me dy ce, Go spo dar stwo
Ogrod ni cze sp. z o.o. w Trze bow ni sku, Za -
kład Ma sar ski s. c. Jó zef  Ba woł, Woj ciech
Ba woł z Mar ko wej, Za kład Mię sny „Smak
– Gór no”, Za kład Prze twór stwa Mię sne go
Ka zi mierz Mro zow ski z Ra do my śla Wiel -
kie go. Or ga ni za to rem Kon kur su by ły Mię -
dzy na ro do we Tar gi Rze szow skie.

Po życz ki na gmin ne 
in we sty cje
POD KAR PAC KIE Gmi ny i po wia ty

z te re nów wiej skich mo gą sta rać się
o po życz ki w ra mach V edy cji Sa mo rzą -
do we go Pro gra mu Po życz ko we go. Za in -
te re so wa ni mo gą sta rać się o wspar cie fi -
nan so we na bu do wę dróg, za opa trze nie
wsi w wo dę oraz in we sty cje w oświa tę.
Na bór po trwa do 13 lip ca br. Li mit środ -
ków wy no si 10 mln zło tych. Opro cen to -
wa nie po ży czek wy li cza ne jest na pod sta -
wie śred niej war to ści wskaź ni ka
WI BOR 3-mie sięcz ne go i obec nie wy no -
si 4,97 proc. �
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JA KUB CZAR NO TA: Du że spor -
to we wy da rze nia, wy ma ga ją ce
ogrom nych na kła dów in we sty cyj -
nych czę sto nie zwra ca ją się or ga ni -
za to rom. Pol ska na przy go to wa nia
do Eu ro 2012 wy da ła ok. 100 mi liar -
dów zło tych. Czy by ło war to? 

JO AN NA MU CHA: Eu ro 2012 to
przede wszyst kim bez pre ce den so we wy da -
rze nie w hi sto rii kra ju – w wy mia rze or ga ni -
za cyj nym, in we sty cyj nym, ale tak że spo łecz -
nym. Pol ska sta ła się naj więk szym pla cem
bu do wy w Eu ro pie. W ra mach przy go to -
wań do Eu ro 2012, re ali zo wa no od pod staw
oraz mo der ni zo wa no ta kie in we sty cje in fra -
struk tu ral ne jak sta dio ny, dro gi, lot ni ska,
dwor ce i li nie ko le jo we. Na le ży za uwa żyć, że
na stą pi ła zna czą ca mo der ni za cja in fra struk -
tu ry trans por to wej i spor to wej w ca łym kra -
ju. Żad na z bu do wa nych w związ ku z Eu ro
2012 dróg, ża den mo der ni zo wa ny dwo rzec
ko le jo wy czy też lot ni sko, nie by ło przy go to -
wy wa ne wy łącz nie na tur niej. Au to stra dy,
dro gi eks pre so we, dwor ce czy lot ni ska, po
Eu ro 2012 po zo sta ną i bę dą słu ży ły Po la kom
przez wie le na stęp nych lat. Oczy wi ście zo sta -
ły by zre ali zo wa ne tak że bez Eu ro 2012, jed -
nak tur niej po zwo lił na przy spie sze nie tych
in we sty cji o 3-4 la ta. 

- I to ma te raz za pro cen to wać…? 
- Do dam, że spo śród ko rzy ści, ja kie wy -

nik ną dla pol skiej go spo dar ki z UEFA Euro
2012, na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją in we -
sty cje w in fra struk tu rę trans por to wą i po -
wią za ne z ni mi zwięk sze nie pro duk tyw no -
ści i na pły wu bez po śred nich in we sty cji
za gra nicz nych. Or ga ni za cję tur nie ju moż na
za tem po strze gać ja ko „po zy tyw ny wstrząs
ze wnętrz ny”. Je go efek tem jest trwa ły
wzrost po zio mu pro duk tyw no ści i PKB w
Pol sce, któ re bez bodź ca w po sta ci mi -
strzostw na stą pi ło by za pew ne znacz nie
póź niej.

- Kie dy Pol sce i Ukra inie przy zna no
pra wo do or ga ni za cji tur nie ju, ko -
men ta to rzy i eks per ci prze ści ga li

się w opi niach nt. ko rzy ści, ja kie
pol ska go spo dar ka bę dzie mia ła
dzię ki te mu. Czy dziś ta ki en tu -
zjazm na dal jest uza sad nio ny?

- Sa dzę, że dziś ten en tu zjazm jest bar -
dziej uza sad nio ny niż 5 lat te mu, kie dy to sta -
nę li śmy przed wiel kim wy zwa niem, ja kim
sta ła się or ga ni za cja Mi strzostw Eu ro py.
W cią gu te go okre su uda ło się po pra wić wi -
ze ru nek Pol ski na are nie mię dzy na ro do wej,
zwięk szyć atrak cyj ność tu ry stycz ną i in we -
sty cyj ną, a co za tym idzie, po bu dzić go spo -
dar kę kra ju. Dzię ki Eu ro 2012 zy ska my za -
tem wy mier ny wpływ na go spo dar kę. 

- Co to zna czy „wy mier ny wpływ”?
Czy moż na to prze li czyć na kon -
kret ne su my?

- Na ukow cy ze Szko ły Głów nej Han dlo -
wej oraz Uni wer sy te tów Ja giel loń skie go
i Łódz kie go przy go to wa li ra port Im pact,
nt. wpły wu przy go to wań i or ga ni za cji Eu -
ro 2012 na go spo dar kę Pol ski. Wy ni ka z
nie go, że w la tach 2008-2020 Eu ro 2012
przy czy ni się do wzro stu PKB łącz nie  o 2,1
proc., co ozna cza 27,9 mld zło tych wię cej
dla go spo dar ki.

- Z Mi strzo stwa mi Eu ro py na dzie -
je wią za ła bran ża tu ry stycz na. Czy
przy go to wa nia i sam prze bieg tur -
nie ju, zo sta ły wła ści wie wy ko rzy -
sta ne do pod nie sie nia po zio mu
atrak cyj no ści tu ry stycz nej na sze go
kra ju? 

- Mi strzo stwa by ły do sko na łą oka zją do
pro mo cji Pol ski i nie wąt pli wie przy czy nią
się do zwięk sze nia przy jaz dów tu ry stycz -
nych nie tyl ko w ro ku sa mych mi strzostw,
ale i w la tach na stęp nych. Dla te go też przez
ca ły czas kła dzie my szcze gól ny na cisk na
pod no sze nie ja ko ści ofer ty tu ry stycz nej po -
przez m.in. bu do wę i mo der ni za cję ba zy
ho te lo wej i ga stro no micz nej oraz roz wój
pro duk tów tu ry stycz nych.

Po zy tyw ny od biór Pol ski przez go ści tur -
nie ju z ca łą pew no ścią za owo cu je wzro -
stem za in te re so wa nia na szym kra jem. Dzia -

ła nia wi ze run ko we bę dą czymś wię cej, niż
tyl ko re kla mą – naj waż niej sze jest bez po -
śred nie do świad cze nie lu dzi, któ rzy od wie -
dzą nasz kraj w 2012 r. i wy nie sio ne przez
nich, z bez po śred nich re la cji z Po la ka mi i z
prze ka zu me dial ne go w trak cie tur nie ju.
Osta tecz nie klu czo wym ele men tem jest
wy two rze nie świa do mo ści, iż Euro 2012
by ło wy da rze niem re ali zo wa nym za rów no
dla Eu ro pej czy ków i ki bi ców pił kar skich,
ale tak że dla nas – Po la ków. 

- Ki bi ce od wie dza ją cy nasz kraj to
jed no, ale nie sa mo wi tą spra wą był
fakt, że za po śred nic twem me diów,
przez po nad trzy ty go dnie ca ła Eu -
ro pa przy glą da ła się Pol sce. 

- Mi strzo stwa gwa ran to wa ły wzrost za in -
te re so wa nia i obec no ści na sze go kra ju
w eu ro pej skich me diach. To by ła dla nas
nie po wta rzal na oka zja na zbu do wa nie wi ze -
run ku Pol ski po przez bez po śred nie do -
świad cze nie, a tak że ust ny prze kaz obec -
nych w Pol sce ki bi ców, tu ry stów,
dzien ni ka rzy i spor tow ców. Eu ro 2012 by -
ło szan są na zmia nę po strze ga nia Pol ski
z ze wnątrz. Dzię ki or ga ni za cji tur nie ju, po -
win na wzro snąć w Eu ro pie wie dza na te mat
Pol ski i Po la ków. Mie li śmy oka zję za pre zen -
to wać się, ja ko kraj no wo cze sny, z miesz kań -
ca mi o du żym po ten cja le emo cjo nal nym,
po my sło wy mi w po dej ściu do rze czy wi sto -
ści i ory gi nal ny mi w dzia ła niach.

- W cza sie trwa nia za wo dów spo ro
za ro bi li m.in. re stau ra to rzy czy
agen cje re kla my. Czy przy sło wio -
wy Ko wal ski, nie zwią za ny z wy mie -
nio ny mi bran ża mi, od niósł bądź
od nie sie ko rzy ści z fak tu, że je go
kraj był are ną wiel kich spor to wych
za wo dów?

- Mam na dzie ję, że pro mo cja Pol ski za
gra ni cą przy czy ni się do wzro stu in we sty -
cji za gra nicz nych w Pol sce, co jest bar dzo
istot ne dla każ de go oby wa te la. Pro gno zo -
wa ny do dat ko wy wzrost PKB dzię ki mi -
strzo stwom, któ ry prze kła da się rów nież

na kom fort ży cia każ de go Po la ka – wy nie sie do 2020
ro ku ok. 20 mld zł. I oczy wi ście no wo cze sna in fra struk -
tu ra - lot ni ska, dro gi, dwor ce - któ ra dzię ki Eu ro 2012
po wsta ła o 3-5 lat wcze śniej, słu żą ca wszyst kim Po la -
kom - to pod sta wo we ko rzy ści dla wszyst kich ro da ków,
a nie tyl ko dla tych, któ rzy bez po śred nio bra li udział
w tym tur nie ju. 

- Ok. 5 mld zł wy da no na bu do wę sta dio nów
w Po zna niu, War sza wie, Gdań sku i Wro cła -
wiu. Po ja wia się py ta nie, czy te obiek ty bę dą
w sta nie te raz za ro bić na sie bie? Po wszech nie
zna ne są pro ble my Por tu ga lii, gdzie spo śród
10 sta dio nów wy bu do wa nych na Euro 2004,
za le d wie 3 za ra bia ją na sie bie. Tam tej sze sa -
mo rzą dy pla nu ją na wet wy bu rze nie dwóch
obiek tów. 

- Sta dio ny zo sta ną wy ko rzy sta ne zgod nie z naj lep szy -
mi świa to wy mi prak ty ka mi, okre śla ją cy mi za sa dy ko -
mer cyj ne go funk cjo no wa nia no wo cze snych aren wie -
lo funk cyj nych, z uwzględ nie niem do świad czeń in nych
kra jów oraz lo kal nych uwa run ko wań. Stra te gicz nym
za ło że niem wła ści cie li sta dio nów oraz rzą du by ło za -
pew nie nie no wo cze snych, bez piecz nych i wy so kiej ja -
ko ści obiek tów z my ślą o tur nie ju oraz stwo rze nie w
Pol sce no wo cze snej in fra struk tu ry spor to wej, któ ra
bę dzie sta wia ła Pol skę w czo łów ce kra jów eu ro pej -
skich pod tym wzglę dem i bę dzie pod sta wą do ubie -
ga nia się o or ga ni za cję in nych du żych im prez spor to -
wych w przy szło ści. 

- Czy li do cho dy z me czów nie bę dą je dy nym
źró dłem utrzy ma nia sta dio nów?

- Klub pił kar ski roz gry wa śred nio 18 me czów w ro ku
na sta dio nie. Przez po zo sta łe 345 - 350 dni sta dion bę -
dzie sta wać się are ną spor to wą dla in nych dys cy plin,
sce ną kon cer to wą lub te atral ną, sa lą kon fe ren cyj ną, miej -
scem spo tkań biz ne so wych. Oprócz te go co dzien nie
mo że przy no sić wpły wy z praw i po wierzch ni re kla mo -
wych, sprze da ży praw do na zwy spon so rom ty tu lar nym,
naj mów po wierzch ni ko mer cyj nych, par kin gów, bi le tów
do mu zeum, ca te rin gu, re stau ra cji i sprze da ży pa mią tek.
Spon so rem ty tu lar nym obiek tu w Gdań sku jest PGE, co
przy no si wła ści cie lo wi obiek tu 7 mln zł przy cho dów
rocz nych z te go ty tu łu. Umo wa zo sta ła pod pi sa na na 5
lat, co łącz nie sta no wi su mę z ty tu łu sprze da ży pra wa do
na zwy 35 mln zł. Spon so rzy ty tu lar ni zo sta ną rów nież
po zy ska ni w przy pad ku po zo sta łych 3 sta dio nów – w
Po zna niu, Wro cła wiu czy War sza wie. 

- Bu do wa Sta dio nu Na ro do we go kosz to wa ła 400
mln eu ro, koszt po wsta nia 1 miej sca jest sza co -
wa ny na 6,6 tys. eu ro, co czy ni nasz sta dion jed -
nym z naj droż szych obiek tów spor to wych w Eu -
ro pie. Na droż sze obiek ty po zwo li li so bie je dy nie
An gli cy przy bu do wie w Lon dy nie We mbley oraz
Emi ra tes Sta dium. Skąd się wzię ła tak astro no -
micz nie du ża ce na bu do wy sta dio nu w War sza -
wie?

- Fak ty wy glą da ją zu peł nie ina czej. Na wet je śli po rów -
nu je my koszt bu do wy pol skich sta dio nów z naj więk szy -
mi in we sty cja mi re ali zo wa ny mi kil ka lat wcze śniej, gdzie
mie li śmy do czy nie nia z mniej za awan so wa ny mi roz wią -
za nia mi tech no lo gicz ny mi, szcze gól nie w dzie dzi nie

Mo że my ubie gać się 
o ko lej ne wiel kie im pre zy
- Pro gno zo wa ny do dat ko wy wzrost PKB dzię ki mi strzo stwom, któ ry prze kła da się
rów nież na kom fort ży cia każ de go Po la ka – wy nie sie do 2020 ro ku ok. 20 mld zł
– mó wi Jo an na Mu cha, mi ni ster spor tu i tu ry sty ki. 

�

FO
T.

  P
IO

TR
 D

U
BI

E
L 

(2
)



gospodarka
in fra struk tu ry te le in for ma tycz nej, to pol -
skie sta dio ny na dal są tań sze. Sta dion Na -
ro do wy zaj mu je w tym ran kin gu do pie ro
11. miej sce.

Po rów nu jąc pol skie sta dio ny z po dob -
ny mi obiek ta mi w Eu ro pie i na świe cie, o
po dob nym za kre sie i ter mi nie re ali za cji na
przy kład AVI VA Sta dium Du blin czy Emi -
ra tes Sta dium, moż na stwier dzić, iż war -
tość tych aren jest jed nak zbli żo na. Sam zaś
Sta dion Na ro do wy po sia da do dat ko we ele -
men ty in fra struk tu ral ne i tech no lo gicz ne,
ta kie jak ru cho my dach, par king na 1765
sa mo cho dów, po wierzch nia ko mer cyj na -
sa le kon fe ren cyj ne, po wierzch nie biu ro we
na wy na jem, re stau ra cje, co sta no wi bli sko
50 tys. m². Obiek ty bu do wa ne obec nie, ta -
kie jak sta dio ny w Bra zy lii na MŚ 2014, sta -
dio ny we Fran cji na ME 2016, mniej sze od
Sta dio nu Na ro do we go, są droż sze od po -
zo sta łych 3 sta dio nów w Pol sce.

- Przy go to wa niom do Mi strzostw
Eu ro py to wa rzy szył pro gram „Mo -
je Bo isko - Or lik 2012”. W cią gu
pię ciu lat wy bu do wa no po nad 2 tys.
obiek tów. Dziś na wet naj mniej sze
gmi ny mo gą chwa lić się no wo cze -
sny mi obiek ta mi spor to wy mi. 

- Roz wój in fra struk tu ry spor to wo -re kre -
acyj nej sta no wi je den z prio ry te tów stra te gii

roz wo ju spor tu w Pol sce do ro ku 2015, gdyż
bez no wo cze snej ba zy spor to wo -re kre acyj -
nej nie jest moż li we od nie sie nie peł ne go
suk ce su spor to we go i upo wszech nie nie
spor tu. Za ło żo nym ce lem jest zmniej sze nie
dy stan su, ja ki dzie li Pol skę od kra jów eu ro -
pej skich, szcze gól nie w ob sza rze sta dio nów
pił kar skich, peł no wy mia ro wych ba se nów
pły wac kich i ogól no do stęp nych obiek tów
re kre acyj nych, a tak że wy rów ny wa nie róż nic
na te re nie kra ju, zwłasz cza w ma łych mia -
stach i na wsi. Umoż li wi to udział w po -
wszech nej kul tu rze fi zycz nej jak naj więk -
szej licz bie oby wa te li, nie za leż nie od wie ku,
płci, stop nia spraw no ści fi zycz nej i sta tu su
ma te rial ne go. 

- W naj bliż szych la tach pla no wa ne
są po dob ne pro gra my po mo co we
dla sa mo rzą dów w ob sza rze in fra -
struk tu ry spor to wej? 

- Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki pra cu je
obec nie rów nież nad za ło że nia mi no we go
pro gra mu bu do wy in fra struk tu ry spor to -
wej fi nan so wa nej ze środ ków bu dże tu pań -
stwa, któ ry za stą pi re ali zo wa ny do tych czas
z suk ce sem pro gram „Mo je Bo isko – Or lik
2012”. Głów nym ce lem no we go pro gra -
mu bę dzie nad ro bie nie, ist nie ją cych jesz -
cze na te re nie pol skich gmin za le gło ści w
po sia da niu in fra struk tu ry spor to wej, któ ra

„szy ta bę dzie na mia rę”, tj. speł nia ła bę dzie
kon kret ne, lo kal ne po trze by. Pla no wa ny
pro jekt za kła da bu do wę co naj mniej jed ne -
go bo iska: do pił ki noż nej ze sztucz ną na -
wierzch nią tra wia stą, z oświe tle niem i ogro -
dze niem lub bo iska wie lo funk cyj ne go o
na wierzch ni po li ure ta no wej do gry w pił kę
ręcz ną, ko szy ków kę i siat ków kę lub bo iska
wie lo funk cyj ne go do ko szy ków ki i siat ków -
ki oraz wy bra nych mo du łów.

Pro po no wa ne roz wią za nia za pew nić ma ją
do sto so wa nie bu do wa nych obiek tów do lo -
kal nych po trzeb, przy uwzględ nie niu ogra ni -
czeń fi nan so wych gmin. Wy bu do wa nie jed -
ne go bo iska i do dat ko we go mo du łu bę dzie
tań sze od bu do wy kom plek su „Mo je Bo isko
– Or lik 2012”, a więk sza licz ba opcji wy bo -
ru po mo że do pa so wać cha rak ter kom plek -
su do ocze ki wań lo kal nych, co przy czy ni się
do po sze rze nia krę gu osób upra wia ją cych
sport, m.in. o oso by star sze.

- Czy ta kie pro gra my, jak Or lik
prze kła da ją się na wzrost za in te re -
so wa nia spor tem, zwłasz cza wśród
naj młod szych?

- Nie mo że być ina czej. Pro gram „Mo je
bo isko – Or lik 2012” zo stał stwo rzo ny z
my ślą, aby po pra wić nie tyl ko in fra struk tu -
rę spor to wą w Pol sce, ale też by po pu la ry -
zo wać wszel ką ak tyw ność fi zycz ną wśród

na szych ro da ków, a przede wszyst kim
wśród naj młod szych. My ślę, że to się uda -
ło, a przy kła dem mo że być co raz bar dziej
po pu lar ny, or ga ni zo wa ny cy klicz nie na „Or -
li kach” tur niej pił kar ski dla dzie ci i mło dzie -
ży O Pu char Pre mie ra Do nal da Tu ska. Wła -
śnie wy star to wa ła 3. edy cja tych roz gry wek,
a z ro ku na rok cie szą się one co raz więk -
szym za in te re so wa niem naj młod szych. To
tyl ko je den z kil ku tur nie jów roz gry wa nych
na Or li kach, w któ rych uczest ni czą ty sią ce
dzie ci i mło dzie ży. Do daj my do te go siat -
kar skie i ko szy kar skie za wo dy oraz tur niej
pił ki ręcz nej, a zo ba czy my, że Pol ska za czy -
na co raz in ten syw niej żyć spor tem. 

- Przy go to wa nia i prze bieg tur nie ju
był dla Po la ków bar dzo cen nym do -
świad cze niem. Zbu do wa na już in -
fra struk tu ra zo sta nie na dłu gie la ta.
Czy Pol ska mo że się po ku sić o or ga -
ni za cję więk szej im pre zy np. igrzysk
olim pij skich? 

- Te pięć lat przy go to wań do Mi strzostw
Eu ro py to nie tyl ko no we sta dio ny, dro gi czy
lot ni ska, ale to przede wszyst kim ol brzy mie
do świad cze nie dla nas, ja ko or ga ni za to rów.
Po ten cjał ludz ki, któ rym te raz dys po nu je my,
jest nie oce nio ny. W mia stach go spo da rzach
prze szko lo nych zo sta ło 2800 wo lon ta riu -
szy. Prze szli oni szko le nia mię dzy in ny mi z

róż nic mię dzy kul tu ro wych, pierw szej po -
mo cy czy roz wią zy wa nia sy tu acji kry zy so -
wych. Bli sko 2500 osób pra cu ją cych w sfe -
rze pu blicz nej zo sta ło prze szko lo nych w
ra mach Aka de mii Eu ro. A przede wszyst kim
ka dra, któ ra pra co wa ła przy wszyst kich pro -
jek tach zwią za nych z tur nie jem zy ska ła
ogrom ne do świad cze nie me ne dżer skie, któ -
re ab so lut nie po zwa la nam bez żad nych
kom plek sów ubie gać się o or ga ni za cję po -
dob nych im prez w przy szło ści.

- Na za koń cze nie pro szę spró bo wać
ob sta wić wy nik; ile me da li zdo bę -
dzie my na Igrzy skach Olim pij skich
w Lon dy nie?

- Oczy wi ście trzy mam kciu ki za wszyst -
kich na szych olim pij czy ków. Wiem, że
szcze gól ne na dzie je są po kła da ne w na -
szych siat ka rzach oraz lek ko atle tach. Ale
uwa żam, że ob sta wia nie ko go kol wiek w tym
mo men cie by ło by nie na miej scu. Ki bi cu ję
wszyst kim na szym spor tow com. �

- No wo cze sny sta dion to przede wszyst kim wie lo funk cyj na i no wo cze sna are na, peł nią ca
ro lę cen trum spor tu, biz ne su, roz ryw ki i re kre acji – mó wi Jo an na Mu cha.
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PA WEŁ BU KA ŁA 

Pod kar pa cie utoż sa mia ne jest
z tu ry sty ką i wy po czyn kiem. Bo -
gac two atrak cyj nych tu ry stycz -
nie te re nów oraz baz noc le go -
wych czy też agro tu ry stycz nych

sku tecz nie za chę ca miesz kań ców na wet od -
le głych za kąt ków kra ju do przy jaz du w te
stro ny. Po bli ską Ka mion kę po ko cha li miesz -
kań cy Ślą ska. Ka czar ni ca, choć już nie tak
świet na jak przed la ty, przy cią ga spor tow ców
i cie szą ce się ostat nio po pu lar no ścią fir mo -
we wy jaz dy in te gra cyj ne. 

Z ro ku na rok roz ra sta się ba za tu ry -
stycz na, przy by wa też ośrod ków re kre acyj -
nych. Prym w tej dzie dzi nie wio dą, rzecz
ja sna, Biesz cza dy. Te, jak zwy kli ma wiać ich
miesz kań cy, są pięk ne o każ dej po rze ro ku. 

Przy odro bi nie do brych chę ci i pew nym
wkła dzie środ ków wła snych, każ dy, kto
tyl ko ma chęć, mo że po kosz to wać roz ko -
szy tu ry stycz nych. Wła ści cie le do mów jed -
no ro dzin nych za wsze sta ra ją się wy dzie lać
z czę ści miesz kal nej, część wy łącz nie dla
go ści. Me cha nizm ten dzia ła na po dob -
nych za sa dach za rów no w Ba li gro dzie, Le -
sku, Po lań czy ku, jak i Ci snej. W tej ostat -
niej miej sco wo ści za trzy maj my się na
dłuż szą chwi lę. 

Biesz czadz ka ma gia trwa…

W gmi nie po ło żo nej w do li nie rze ki So -
lin ki na po tkać moż na wie le ośrod ków
agro tu ry stycz nych lub po koi go ścin nych.
Wśród wła ści cie li tych dru gich zna la zło

się mał żeń stwo Mi ro sła wy i Ka zi mie rza
Dre li chów. 

Jak sa mi przy zna ją - Po cząt ki dzia łal no ści
by ły cięż kie. Brak moż li wo ści za miesz cze nia
in ter ne to wej re kla my swo ich go ścin nych
pro gów po wo do wał to, że za glą da li tam je -
dy nie przy pad ko wi tu ry ści, naj czę ściej zna -
jo mi zna jo mych. Te raz każ dy rok po cią ga za
so bą no we wy dat ki, ja kie wpły nąć ma ją na
po pra wę i cią głe ulep sza nie wa run ków wy -
po czyn ku. By wa ją la ta lep sze, by wa ją gor sze.
Naj trud niej sza jest zi ma. W le cie je ste śmy w
spo rej mie rze uza leż nie ni od przy chyl no ści
po go dy, a z tą by wa róż nie - do da ją. - Cie szy
jed nak to, że tu ry ści do nas wra ca ją. Ce nią
so bie pięk ne oto cze nie, spo kój oraz tę nie -
po wta rzal ną ma gię Biesz cza dów. 

Swo ich na byw ców w okre sie let nim znaj -
du ją tu tak że licz ne ga dże ty, zwią za ne m.in.
z po pu lar nym Fe sti wa lem Sztuk Róż nych
„Biesz czadz kie Anio ły”, swo im za się giem
obej mu ją cym Ci sną, We tli nę i Do łży ce.
Atrak cją re gio nal ną są bez wąt pie nia wa ka -
cyj ne Tar gi Rę ko dzie ła Ar ty stycz ne go. Każ -
dy tu ry sta ma nie po wta rzal ną szan sę za -
opa trzyć się w mio dy, se ry, pie czy wo,
wszyst ko świe że i eko lo gicz ne, bo biesz -
czadz kie. 

Po lań czyk, So li na, aż po Chrewt, peł ny -
mi gar ścia mi czer pią z bli sko ści sztucz ne -
go akwe nu wod ne go. Ten tak że za ra bia
sam na sie bie. Moż na tu wy czar te ro wać
jacht, de skę wind sur fin go wą lub wy po ży -
czyć ro we rek wod ny. So liń skie mo rze jest
tak że dość po pu lar ne wśród pro fe sjo nal -
nych że gla rzy i ka ja ka rzy ze wzglę du na
wa lo ry kra jo bra zo we i - co oka zu je się
istot ne - ma mniej „sko mer cja li zo wa ny”

cha rak ter niż np. Kra ina Wiel kich Je zior
Ma zur skich. Zja wi skiem in mi nus w oce nie
roz ko cha nych w Biesz cza dach, są ro sną ce
z ro ku na rok ce ny. Re stau ra cje, ba ry, pu -
by, dys ko te ki ku szą zwłasz cza wie czo ra mi,
być mo że dla te go, że wte dy nie do koń ca
ma się ba cze nie na to, ja ka kwo ta wy pły wa
z port fe la... Tę ce chę umie jęt nie wy ko rzy -
stu ją pro pa ga to rzy roz ryw ki nie za wsze
wy so kich lo tów. Dla te go po ja wia ją się we -
so łe mia stecz ka lub stra ga ny, na któ rych -
ku za sko cze niu tu ry stów - moż na na być
już nie tyl ko gó ral skie ciu pa gi, ale też sta -
tecz ki z mu sze lek. Ro do wi ci miesz kań cy
tam tych te re nów iro ni zu ją to zja wi sko.
Przed la ty sta rzy lu dzie ma wia li - Ko niec
Biesz cza dów na dej dzie wów czas, gdy bę -
dzie moż na so bie tu taj zro bić zdję cie z pa -
ster skim owczar kiem... 

Wszyst kie dro gi pro wa dzą
na Pod kar pa cie

Zna czą cym fak tem roz wo ju tu ry sty ki
w na szym re gio nie jest bez sprzecz nie je go
lo ka li za cja. Spo glą da jąc na ma pę, nie trud -
no za uwa żyć, że te ren wo je wódz twa za my -
ka gra ni ca pań stwo wa ze Sło wa cją i w czę -
ści z Ukra iną, a od wscho du z sa mą
Ukra iną. Od za cho du do pół no cy są sia du -
je ko lej no z wo je wódz twa mi: ma ło pol -
skim, świę to krzy skim i lu bel skim. Łącz -
ność z Pod kar pa ciem w spo sób zna czą cy
uła twia zmo der ni zo wa ne lot ni sko Rze -
szów - Ja sion ka. Atrak cyj ne ce ny prze woź -
ni ków da ją spo re moż li wo ści miesz kań -
com Gdań ska czy też War sza wy na
bez pro ble mo we, szyb kie i - co naj waż niej -

sze - sto sun ko wo ta nie prze miesz cze nie
się nie mal na dru gi ko niec kra ju. 

Rze szów w ze sta wie niu z in ny mi więk -
szy mi mia sta mi nie po zo sta je w ty le tak że
pod wzglę dem tu ry stycz nym. Spo ry wkład
w pro mo cję mia sta, je go hi sto rii i za byt -
ków wnio sła od da na do użyt ku przed pię -
cio ma la ty pod ziem na tra sa tu ry stycz na.
Jak zgod nie za uwa ża ją miesz kań cy sto li cy
Pod kar pa cia, jest ona zde cy do wa nie dłuż -
sza od san do mier skiej, przy tym le piej zor -
ga ni zo wa na niż ja ro sław ska. Przed zwie -
dza ją cy mi od kry wa ta jem ni ce piw nic
po cho dzą cych z XIV -XVIII wie ku.

- Na po mysł, że by zro bić tu tra sę tu ry -
stycz ną wpadł An drzej Stroń ski, obec ny
miej ski kon ser wa tor za byt ków. Pierw szą
część tra sy udo stęp nio no w 2001 ro ku,
a 14 grud nia 2007 ro ku - dru gą część, któ -
rą po łą czo no z tą już ist nie ją cą - wspo mi -
na Ma rek Czar no ta, po pu la ry za tor hi sto rii
Rze szo wa i za ra zem pra cow nik wy dzia łu
pro mo cji urzę du miej skie go.

Ak tu al nie ist nie je w niej re stau ra cja oraz
punkt z pa miąt ka mi, w któ rym za opa trzyć
się moż na tak że w bi le ty na od by wa ją ce się
w mie ście im pre zy kul tu ral ne. 

Tak czy ina czej, po stęp w dzie dzi nie pro -
mo cji re gio nu jest spo ry. Dziś prak tycz nie
każ dy od wie dza ją cy gród Rze cha ma szan -
sę na za kup pro mu ją ce go mia sto lub re -
gion kub ka, bre locz ka, pro por czy ka czy
też ko szul ki. 

Pod kar pa cie za dba ło tak że o po ja wie nie
się ma skot ki po pu la ry zu ją cej nasz re gion.
Jest nią ryś ubra ny w żół to -czer wo no -zie -
lo ne wdzian ko. Dla cze go aku rat nie ryś?
Na to py ta nie od po wiedź jest pro sta. Nasz

re gion jest naj więk szym sku pi skiem ry sia,
za miesz ku ją ce go Biesz cza dy, po gó rze Dy -
now skie i Prze my skie. 

Cie ka wym zja wi skiem tu ry stycz nym Pod -
kar pa cia jest tak że po ło żo ny w Trzci ni cy
pod Ja słem Skan sen Ar che olo gicz ny Kar -
pac ka Tro ja. Przed la ty od kry to tam jed ną
z pierw szych sil nie ufor ty fi ko wa nych osad,
któ ra po wsta ła w po cząt kach epo ki brą zu,
po nad 4000 lat te mu.

Po my sło daw cą bu do wy skan se nu w
Trzci ni cy był Jan Gan car ski, dy rek tor Mu -
zeum Pod kar pac kie go. 

Jak sam to pod kre śla - Kar pac ka Tro ja to
ory gi nal ne po łą cze nie tra dy cyj nej for my
skan se nu oraz no wo cze snej pla ców ki mu -
ze al nej. A swo ją dro gą, to re kon struk cje bi -
tew oraz zna czą cych wy da rzeń hi sto rycz -
nych od gry wa ne przez sto wa rzy sze nia
mi ło śni ków mi li ta riów z Pod kar pa cia, sta -
no wią ko lej ny in te re su ją cy nurt hi sto rycz -
no - tu ry stycz ny.

Pod kar pa ciu 
ma rzy się mo rze?

Pod wzglę dem tu ry stycz ne go przy cho -
du, Pod kar pa cie ra dzi so bie cał kiem nie źle.
Od wie dza ją cy po łu dnio wo -wschod nią
część kra ju nie mo gą na rze kać na brak
atrak cji. Licz ne przy droż ne za jaz dy, ser -
wu ją ce tra dy cyj ną kuch nię, zde cy do wa nie
ak cen tu ją cą wa lo ry re gio nu. Co raz to bar -
dziej uak tu al nio ne prze wod ni ki wska zu ją
miej sca war te od wie dze nia. Wy ciecz ka
szla kiem for ty fi ka cji się ga ją cych cza sów II
woj ny świa to wej czy też prze my ski szlak
Dziel ne go Wo ja ka Szwej ka do stęp ny dla

tu ry stów ro we ro wych i pie szych, od wo łu -
ją cy się do związ ku z hi sto rią Ga li cji cza -
sów Ce sar stwa Au stro -Wę gier skie go, to
tyl ko nie któ re re gio nal ne pe reł ki. 

Na ko niec jesz cze je den do wód na to, że
Pod kar pa cie przy wią zu je ogrom ną wa gę
do tu ry sty ki. Kil ka na ście dni te mu wi ce -
mar sza łek wo je wódz twa An na Ko wal ska,
pia stu ją ca za ra zem sta no wi sko Pre ze sa
Pod kar pac kiej Re gio nal nej Or ga ni za cji Tu -
ry stycz nej, prze ka za ła do użyt ko wa nia tak
zwa ne in fo kio ski.

Od lip ca w dzie się ciu Punk tach In for ma -
cji Tu ry stycz nej na Pod kar pa ciu, zlo ka li zo -
wa nych w Kro śnie, Rze szo wie, Sa no ku,
Le żaj sku, Prze wor sku, Prze my ślu, Sta lo wej
Wo li, Le sku, Lu to wi skach i Ci snej za czną
one funk cjo no wać.

- Jak na ra zie jest to pro jekt pi lo ta żo wy,
któ ry w przy szło ści bę dzie roz wi ja ny - za -
pew nia Ewa Bo ro wiak z Pod kar pac kiej
Re gio nal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej. 

- Chce my, aby pro jekt, któ ry jest współ -
fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra -
mach pro gra mu In no wa cyj na Go spo dar ka,
już pod czas te go rocz ne go se zo nu wa ka cyj -
ne go był do stęp ny dla tu ry stów. Bę dzie to
kom pen dium wie dzy na te mat da ne go te -
re nu, w któ rym każ dy od naj dzie coś dla
sie bie - do da je.

Re asu mu jąc. Ktoś za ry zy ko wał kie dyś
stwier dze nie mó wią ce o tym, że gdy by na
Pod kar pa ciu by ło jesz cze mo rze - to nie
by ło by sen su ni gdzie in dziej wy bie rać się
na wy po czy nek. Te raz po la tach trud no
się z tym nie zgo dzić. Re gio nu ta kie go jak
Pod kar pa cie, przy jezd ni mo gą nam tyl ko
po zaz dro ścić. �

turystykaCzy Pod kar pa cie po tra fi
za ra biać na tu ry sty ce?
Od wie lu lat Pod kar pa cie 
czer pie swo ją moc z tu ry sty ki.
Ja ko je den z naj pięk niej szych 
re gio nów Pol ski z pew no ścią 
ma my się czym po chwa lić. 
Miesz kań cy zaś sły ną z za rad no ści
i... żył ki do biz ne su, zwłasz cza
se zo no we go.

FOT. PIOTR DU BIEL

- KO NIEC BIESZ CZA DÓW NA DEJ DZIE WÓW CZAS,

GDY BĘ DZIE MOŻ NA SO BIE TU TAJ ZRO BIĆ 

ZDJĘ CIE Z PA STER SKIM OWCZAR KIEM 

– IRO NI ZU JĄ STAR SI LU DZIE.  
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ADAM CY ŁO

By lot ni sko roz wi ja ło się, ko -
niecz ne są ko lej ne przed się -
wzię cia. Za rząd spół ki i jej
wła ści cie le do sko na le o tym
wie dzą. To jed nak wy ma ga

po zy ska nia no we go in we sto ra dla spół -
ki. Po seł Zbi gniew Ry na sie wicz, prze -
wod ni czą cy sej mo wej ko mi sji in fra -
struk tu ry prze ko nu je, że ko lej nym
udzia łow cem po wi nien zo stać sa mo -
rząd Rze szów. Po dob nie uwa ża ją rze -
szow scy rad ni Plat for my Oby wa tel skiej.
Dla cze go wska zu ją aku rat na sto li cę
Pod kar pa cia?

Potrzebny jest kapitał

Port Lot ni czy Rze szów -Ja sion ka po sia da
dwóch udzia łow ców - sa mo rząd wo je wódz -
twa pod kar pac kie go i Por ty Lot ni cze. Sa mo -
rząd ma 53 proc. udzia łów, zaś Por ty Lot ni -
cze 47 proc. To w ska li kra ju nie ty po we
roz wią za nie, bo wiem w ak cjo na ria cie re gio -
nal nych por tów lot ni czych zwy kle mniej szy
lub więk szy udział ma ją też sto li ce wo je -
wództw. I dzie je się tak na wet, gdy port po -
ło żo ny jest po za gra ni ca mi mia sta – naj lep sze
przy kła dy to Kra ków -Ba li ce, Ka to wi ce -Py -
rzo wi ce, Lu blin -Świd nik itd. Zda rza się, że
sto li ce wo je wódz twa są do mi nu ją cym udzia -
łow cem, np. mia sto Łódź ma 94 proc. udzia -
łów w spół ce lot ni sko wej, Lu blin 60 proc.

Naj więk szy mi udzia łow ca mi spół ek lot ni -
sko wych są tak że Po znań i Wro cław. 

Łu kasz Si ko ra, kie row nik Ze spo łu Mar -
ke tin gu Por tu Lot ni cze go Rze szów -Ja sion -
ka, zwra ca uwa gę na fakt, że z po wo du kosz -
tów amor ty za cji spół ka jest da lej na mi nu sie.
- No wy udzia ło wiec jest nam po trzeb ny –
do da je Si ko ra. – Czy to bę dzie in we stor in -
sty tu cjo nal ny czy pry wat ny, to już in na spra -
wa. By ły już pro wa dzo ne roz mo wy z róż ny -
mi pod mio ta mi, ale ża den z nich nie wy szedł
z kon kret ną pro po zy cją. 

Ja kich in we sty cji po trze bu je
Ja sion ka?

Do tych cza so we pra ce na lot ni sku fi nan -

so wa ne by ły z unij nych pro gra mów – Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go i Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo -
dar ka. Jed nak unij ne źró dło wy sy cha,
przy naj mniej na kil ka lat. A lot ni sko mu si
ca ły czas się roz wi jać, zdo by wać no wych
pa sa że rów, prze woź ni ków, kon ku ro wać
z pod kra kow ski mi Ba li ca mi czy no wym
gra czem na lot ni czym ryn ku - Lu bli nem. 

Jak mó wi Zbi gniew Ry na sie wicz, nie cho -
dzi o po kry cie zo bo wią zań spół ki, ale o za -
strzyk fi nan so wy, któ ry za pew nił by roz wój
fir mie i pod kre śla, że Rze szów ko rzy sta na
roz wo ju lot ni ska. - Port Lot ni czy da lej wy -
ma ga sze re gu in we sty cji - tłu ma czy Ry na sie -
wicz. – Są to roz wój por tu car go, po łą cze -
nie z dro gą eks pre so wą S 19, czy przy sta nek
ko le jo wy dla szy no bu sów, łą czą cych mia sto
z lot ni skiem, a tak że sta cję pa liw czy par king
wie lo po zio mo wy. Pie nią dze unij ne się skoń -
czy ły, a po trze by in we sty cyj ne zo sta ły. 

Lot ni sko po trze bu je kil ku set mi lio nów
zło tych. Np. koszt od bu do wy po łą cze nia
ko le jo we go Rze szów -Ja sion ka, to we dług
sza cun ków rad ne go Jac ka Kicz ka (PO)
100 mln zł. Trud no ocze ki wać, by re gion
dy na micz nie roz wi jał się, je śli te in we sty cje
nie zo sta ną zre ali zo wa ne. Np. roz wój

usług car go za pew ni szyb szy trans port wy -
ro bów nie tyl ko z ist nie ją cych już pod kar -
pac kich firm, ale by ły by ar gu men tem dla
ko lej nych in we sto rów. 

W wo je wódz twie, a na wet w bez po śred -
nim są siedz twie lot ni ska nie brak firm, na -
le żą cych do łań cu chów do staw świa to -
wych kon cer nów lot ni czych, przede
wszyst kim ame ry kań skich i ka na dyj skich.

Na po czą tek 50 mln zł

Ka pi tał za kła do wy spół ki Port Lot ni czy
Rze szów -Ja sion ka to 467 mln zł. W tej
chwi li naj pil niej sze po trze by in we sty cyj ne
lot ni ka sza co wa ne są na oko ło 50 mln zł.
Udzia łow cy wła śnie mniej wię cej na ta ką
kwo tę li czą ze stro ny Rze szo wa. Mia sto
ob ję ło by za to no we udzia ły. Głów nym
udzia łow cem zo stał by sa mo rząd wo je -
wódz twa. - Nie cho dzi o sym bo licz ny
udział, ale o po waż ne za an ga żo wa nie się -
mó wi Wie sław Bek, rzecz nik mar szał ka
wo je wódz twa. – Wie my oczy wi ście, że bu -
dżet Rze szo wa nie jest nie ogra ni czo ny. 

Ma ciej Chłod nic ki, rzecz nik pre zy den ta
Rze szo wa, za pew nia, że Ta de usz Fe renc
po pie ra do fi nan so wa nie przez mia sto

spół ki lot ni sko wej. Za po wia da, że szcze gó -
ły bę dą usta lo ne w roz mo wach z do tych -
cza so wy mi wła ści cie la mi.

Rad ni prze gło so wa li 

W czerw cu Ra da Mia sta Rze szo wa pod -
ję ła uchwa łę w tej spra wie. Nie za wie ra
ona żad nych szcze gó łów, ma cha rak ter in -
ten cyj ny, ale zo bo wią zu je pre zy den ta do
“pod ję cia roz mów z udzia łow ca mi, w ce -
lu uzgod nie nia wa run ków, na ja kich Mia -
sto mo gło by stać się udzia łow cem, okre -
śle nia wy so ko ści udzia łów oraz
zde fi nio wa nia ce lów, na ja kie udzia ły Mia -
sta Rze szo wa mia ły by być wy ko rzy sta ne”.
- Do pie ro po zre ali zo wa niu ko niecz nych
in we sty cji, bę dzie my mo gli w peł ni po wie -
dzieć, że Ja sion ka jest dla Rze szo wa oknem
na świat - mó wi Jo lan ta Kaź mier czak,
prze wod ni czą ca klu bu PO w ra dzie mia sta.

Zbi gniew Ry na sie wicz pro po nu je, by te -
raz opra co wać plan obej mo wa nia udzia -
łów spół ki lot ni sko wej przez sa mo rząd
Rze szo wa. - To pew nie nie bę dzie od ra zu
ca ła po żą da na przez po zo sta łych udzia -
łow ców kwo ta – tłu ma czy par la men ta rzy -
sta. - Ale mia sto Rze szów po win no wziąć
od po wie dzial ność za roz wój lot ni ska. �

Kto za in we stu je  w Ja sion kę?
Nie daw no na lot ni sku w Ja sion ce za koń czo no kil ka du żych in we sty cji, a ko lej ne
są w trak cie re ali za cji. Bu do wa i wy po sa że nie no we go ter mi na la, roz bu do wa
han ga rów, re mi zy dla stra ży po żar nej, za ple cza, oświe tle nia, dro gi ko ło wa nia
itd. - to za da nia bar dzo kosz tow ne, ale i nie zbęd ne, by port speł niał na dzie je,
ja kie w nim po kła da Pod kar pa cie.

Ka pi tał za kła do wy
spół ki Port Lot ni czy
Rze szów -Ja sion ka 
to 467 mln zł. W tej
chwi li naj pil niej sze
po trze by in we sty cyj ne
lot ni ka sza co wa ne są
na oko ło 50 mln zł.
Udzia łow cy wła śnie
miej wię cej na ta ką
kwo tę li czą ze stro ny
Rze szo wa. Mia sto
ob ję ło by za to no we
udzia ły.

„

Uchwa ły o wej ściu do spół ki pod ję ły kil ka lat te -
mu tak że gmi na Trze bow ni sko oraz po wiat rze -
szow ski. Jed nak moż li wo ści fi nan so we tych sa -
mo rzą dów są znacz nie mniej sze niż Rze szo wa,
któ re go bu dżet prze kro czy w tym ro ku 1 mld zł
i bę dzie więk szy niż bu dżet wo je wódz twa.
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JA KUB CZAR NO TA: W ubie głym
ro ku Kro sno za ję ło pierw sze miej sce
w ran kin gu miast przy ja znych biz -
ne so wi, opra co wa nym przez „New -
swe ek Pol ska”. Czym mia sto za słu -
ży ło so bie na ta ki za szczyt ny ty tuł? 

PIOTR PRZY TOC KI: To przede
wszyst kim za słu ga ak tyw nych miesz kań ców
Kro sna, któ rzy nie tyl ko szu ka ją pra cy, ale
da ją ją in nym, za kła da jąc fir my. W mie ście
za re je stro wa no po nad 5 tys. pod mio tów,
pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą,
dzię ki cze mu ma my ni skie bez ro bo cie. Roz -
wo jo wi biz ne su sprzy ja ją niż sze niż w in nych
re gio nach kosz ty pra cy oraz du ży po ten cjał
ludz ki, wy ni ka ją cy z wy so kiej ja ko ści na -
ucza nia oraz do bre go po zio mu kształ ce nia
w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za wo do wej
w Kro śnie. Za da niem sa mo rzą du jest stwo -
rze nie wo kół te go do bre go kli ma tu. Do -

brym przy kła dem jest Cen trum Dzie dzic twa
Szkła. Mia sto przy współ pra cy z wie lo ma
śro do wi ska mi two rzy pro dukt tu ry stycz ny,
któ ry ma po móc miej sco wym fir mom nie
tyl ko ga stro no micz nym czy ho te lar skim wy -
kre ować miej sca pra cy. 

– Firm w Kro śnie przy by wa czy
wręcz od wrot nie?

– Licz ba pod mio tów pro wa dzą cych dzia -
łal ność ro śnie, ale po wo li. My ślę, że sy tu -
acja zmie ni się po od da niu do użyt ku spe -
cjal nej stre fy eko no micz nej. Wo kół
lot ni ska zbro imy po nad 37 ha grun tów in -
we sty cyj nych. Po mi mo że wszyst ko jest
jesz cze w fa zie przy go to wań, przed się bior -
cy już się do py tu ją o moż li wość lo ka li za cji
w tym miej scu. 

– Ja kie bran że naj chęt niej mia sto
wi dzia ło by w stre fie eko no micz nej? 

– Mi le wi dzia ne są bran że in no wa cyj ne oraz
ta kie, któ re bę dą ko ope ro wać z ma ły mi
i śred ni mi fir ma mi z Kro sna. Współ pra ca
z du żym biz ne sem da miej sco wym przed się -
bior com no we zle ce nia. Na dziś mo gę zdra -
dzić, że na szą stre fą in te re su ją się szcze gól nie
pod mio ty z bran ży prze twór stwa two rzyw
sztucz nych, mo to ry za cyj nej oraz pro du cen -
ci ul tra lek kich sa mo lo tów. W przy pad ku tych
ostat nich za in te re so wa nie wy ni ka z fak tu bli -
sko ści lot ni ska, któ re zresz tą za mie rza my
roz bu do wać. Ta in we sty cja bę dzie ogrom -
nym wy dat kiem, dla te go mia sto jest za in te -
re so wa ne po zy ska niem part ne rów współ -
pra cu ją cych w tym pro jek cie. Chce my mieć
no wo cze sne lot ni sko, słu żą ce szko le niom
i ob słu gu ją ce przed się bior ców dzia ła ją cych
w stre fie. Lot ni sko da im moż li wość te sto wa -
nia pro duk tów na miej scu. 

– Przy kła dem za ufa nia sa mo rzą du

do biz ne su są pro jek ty part ner stwa
pu blicz no -pry wat ne go. Mia sto jest
za in te re so wa ne po zy ska niem pry -
wat ne go in we sto ra do roz bu do wy
Cen trum Re kre acyj no -Spor to we go
oraz bu do wy ob wod ni cy. 

– Cho dzi m.in. o bu do wę kry te go lo do wi -
ska. Pry wat ny in we stor za pro jek tu je, wy bu -
du je, a póź niej bę dzie za rzą dzał obiek tem,
czer piąc z te go okre ślo ne pro fi ty. Oczy wi ście
część ry zy ka i kosz tów po nie sie rów nież
mia sto. W przy pad ku ob wod ni cy moż li we,
że bę dzie to tryb kon ce syj ny. In we stor za -
pro jek tu je, wy bu du je i bę dzie ją utrzy my wał,
a za do stęp ność oraz kosz ty eks plo ata cji wy -
sta wi ra chu nek mia stu. Na Pod kar pa ciu bę -
dzie my pierw szym sa mo rzą dem, któ ry wy -
bu du je w ten spo sób ob wod ni cę. Bę dzie to
dro ga łą czą ca stre fę eko no micz ną z dro gą
kra jo wą oraz po wia to wą. 

– Czy in we sty cje zwią za ne z ochro -
ną śro do wi ska przy nio sły ocze ki -
wa ny efekt?

– Z ele men tów po wsta łych ze ście ków oraz
od pa dów two rzy my bio gaz i wy ko rzy stu je my
go ja ko ener gię ciepl ną oraz elek trycz ną
w oczysz czal ni ście ków. Od zy sku je my od pa -
dy, któ re są po wtór nie prze twa rza ne, bądź są
pa li wem al ter na tyw nym. Unik nę li śmy dzię ki
te mu pro ble mów ze skła do wa niem od pa -
dów i ob ni ży li śmy kosz ty funk cjo no wa nia
oczysz czal ni. Po nad to ma my sło necz ną su -
szar nię osa dów ście ko wych. Dzię ki niej osa -
dy bę dzie moż na za mie nić w gra nu lat i wy -
ko rzy stać w elek tro cie płow ni, ce men tow ni
bądź przy upra wach rol nych. Pra cu je my
w dal szym cią gu nad uspraw nie niem ist nie -
ją cych in sta la cji, np. chce my wy eli mi no wać
skła do wa nie od pa dów po przez uno wo cze -
śnie nie dzia ła ją ce go Za kła du Uniesz ko dli -
wia nia Od pa dów. 

– Na ja kim eta pie jest bu do wa miej -
skiej sie ci In ter ne tu sze ro ko pa smo -
we go?

– Obec nie In ter net sze ro ko pa smo wy do -
pro wa dza my do stre fy eko no micz nej. War -
to wspo mnieć, że po cząt kiem roz bu do wy
by ło udo stęp nie nie go w pla ców kach pu -
blicz nych, co znacz nie ob ni ży ło ra chun ki
te le fo nicz ne, w sa mym ra tu szu o po ło wę.
Dzię ki In ter ne to wi ma my dar mo we po łą -
cze nia we wnętrz ne, a miesz kań cy do stęp
do sie ci hot spo tów. 

– Ha sło re kla mo we „Kro sno – mia -
sto szkła” nie dzi wi, w koń cu 100-
let nia tra dy cja zo bo wią zu je. Ja kie
obec nie zna cze nie dla zie mi kro -
śnień skiej ma prze mysł szklar ski?

– Kro śnień ska Hu ta Szkła Kro sno S.A.
jest w upa dło ści, ale funk cjo nu je na dal.
Pra cu je w niej po nad 2 tys. osób, a jej pro -
duk ty tra fia ją na kra jo we i za gra nicz ne ryn -
ki. Za kład nie daw no po czy nił ogrom ne
in we sty cje ob ni ża ją ce kosz ty pro duk cji. Ze
zmien nym szczę ściem ra dzą so bie ma łe
za kła dy pro du ku ją ce szkło ar ty stycz ne. 

– Ja ką ro lę wo bec te go ma ode grać
Cen trum Dzie dzic twa Szkła?

– CDS to jest wie lo wąt ko wy pro dukt tu ry -
stycz ny, któ ry ma zwięk szyć za in te re so wa nie
szkłem. Do tej po ry tu ry sta nie za wsze miał
moż li wość zo ba czyć, jak wy glą da pro duk cja
czy na być go to we wy ro by. CDS umoż li wi
bli ski kon takt ze szkłem – od pro ce su wy -
two rze nia, wy to pie nia, dmu cha nia, for mo wa -
nia – aż po warsz ta ty zdob ni cze i ele men ty
wy sta wo we, po ka zu ją ce uni ka to we pro duk -
ty ze szkła. Za cho wa my też dla po tom nych
to ogrom ne dzie dzic two szkla ne Kro sna. 

– CDS po mo że w pro mo cji Kro sna?
– W Pol sce i za gra ni cą Kro sno jed no -

znacz nie ko ja rzy się ze szkłem. Dla te go
kreu je my wi ze ru nek mia sta, w któ rym

szkło jest wszech obec ne, a tu ry sta zo ba czy
nie spo ty ka ne for my pro duk tów szklar -
skich. Po mo gą nam w tym ar ty ści i rze -
mieśl ni cy. Szkło nie bę dzie już dla nas wy -
łącz nie pro duk tem prze my sło wym, ale
przede wszyst kim tu ry stycz nym. 

– Ja kie to bę dzie mia ło zna cze nie
dla miesz kań ca Kro sna, któ ry dziś
py ta o ce lo wość tak kosz tow nej in -
we sty cji?

– Ten pro jekt po zwo li roz wi nąć ob sza ry,
któ re do tej po ry racz ko wa ły. Chce my by
w Kro śnie i w oko li cy wio dą cą bran żą sta -
ła się tu ry sty ka. W wie lu kra jach jest ona
ko łem za ma cho wym dla go spo dar ki.
W Hisz pa nii czy we Fran cji kre owa nie tu -
ry sty ki nie od by wa się tyl ko na pla żach, ale
rów nież po przez kre owa nie ich lo kal nych
pro duk tów np. zwią za nych z wi nem czy
se rem, kwit nie tu ry sty ka in du strial na.

– Sko ro mo wa o róż nych kul tu rach,
czym Kro sno za mie rza po zy tyw nie
za sko czyć na te go rocz nej edy cji fe -
sti wa lu Świę ta Kul tur Po gra ni cza
Kar pac kie Kli ma ty?

– Tra dy cyj nie od bę dzie się de gu sta cja i pre -
zen ta cja win wę gier skich oraz wie lu in nych
pro duk tów kuch ni kar pac kiej. Bę dzie to
oka zja do pre zen ta cji CDS szer szej wi dow -
ni. Po raz pierw szy bę dzie my go ścić twór -
ców z Włoch. Bę dzie bar dzo kli ma tycz nie.

– Krą żą po gło ski, że Kro sno ma naj -
lep sze ro ga le z ja go da mi na świe cie.
Czy to praw da?

– Oczy wi ście. Kro śnień skie wy ro by pie -
kar ni cze i cu kier ni cze nie ma ją so bie rów -
nych. Dla te go za chę cam Czy tel ni ków
„Stre fy” do od wie dza nia na sze go mia sta,
po dzi wia nia szkla nych pro duk tów i czę sto -
wa nia się ro ga la mi. 

– Dzię ku ję za roz mo wę. 

- Cen trum Dzie dzic twa Szkła po zwo li roz wi nąć ob sza ry, któ re do tej po ry 
racz ko wa ły.  Chce my, by tu ry sty ka sta ła się wio dą cą bran żą w Kro śnie 
– mó wi Piotr Przy toc ki, pre zy dent mia sta Kro sna. 

WWęę  ggiieerr  sskkiiee  wwii  nnoo  
ww  kkrroo  śśnniieeńń  sskkiimm  sszzkkllee

Do brym przy kła dem
jest Cen trum Dzie dzic -
twa Szkła. Mia sto przy
współ pra cy z wie lo ma
śro do wi ska mi two rzy
pro dukt tu ry stycz ny,
któ ry ma po móc miej -
sco wym fir mom nie
tyl ko ga stro no micz nym
czy ho te lar skim wy kre -
ować miej sca pra cy.

„

FOT.  PIOTR DUBIEL (2)



materiał promocyjny

19lipiec 2012 • StrefaStrefa • lipiec 201218

BAR TOSZ SZCZE PAŃ SKI

We dług te go po dej ścia, by -
cie od po wie dzial nym nie
ozna cza tyl ko speł nia nia
przez przed się bior stwa
wszyst kich wy mo gów

for mal nych i praw nych. To rów nież in we -
sto wa nie w za so by ludz kie, ochro nę śro do -
wi ska i re la cje z in te re sa riu sza mi, któ rzy
mo gą mieć fak tycz ny wpływ na efek tyw -
ność dzia łal no ści go spo dar czej przed się -
bior stwa. Za tem po dob nie jak w przy pad -
ku za rzą dza nia ja ko ścią, te go ro dza ju
wy dat ki na le ży trak to wać ja ko in we sty cję.

Śro do wi sko, spo łecz ność,
po li ty ka al ko ho lo wa

W bran ży pi wo war skiej li de rem CSR jest
Gru pa Ży wiec. Piw ny po ten tat uczest ni -
czy w glo bal nej stra te gii zrów no wa żo ne go
roz wo ju „Bre wing a Bet ter Fu tu re”, opar -
tej na trzech fi la rach: im pro ve  - śro do wi -
sko, em po wer – spo łecz no ści oraz im pact
- po li ty ka al ko ho lo wa. W opar ciu o tę stra -
te gię, po prze pro wa dze niu dia lo gu z in te -
re sa riu sza mi, uwzględ nie niu spe cy fi ki pol -
skie go ryn ku i lo kal nych zo bo wią zań,
po wsta ła „Stra te gia Od po wie dzial no ści
Gru py Ży wiec na la ta 2011-2013”, któ rą
moż na po dzie lić na trzy za sad ni cze ga łę -
zie: ochro na śro do wi ska, po li ty ka spo łecz -
na, po li ty ka al ko ho lo wa pro mu ją ca od po -
wie dzial ną kon sump cję pi wa. Sta no wi ona
od zwier cie dle nie trzech fi la rów stra te gii
„Bre wing a Bet ter Fu tu re”. 

We dług Gru py Ży wiec od po wie dzial ne
spo łecz nie przed się bior stwo ozna cza mię -
dzy in ny mi wy ko rzy sty wa nie dia lo gu z in te -
re sa riu sza mi dla ce lów do sko na le nia fir my,
co wią że się z za rzu ce niem mo de lu „ogła -
sza nia i obro ny de cy zji” na rzecz po stę po wa -
nia we dług sche ma tu „słu cha nie -
- de cy zja - dzia ła nie”. Waż ne jest tak że
uczci we wy peł nia nie zo bo wią zań oraz sto -
so wa nie przej rzy stych prak tyk biz ne so wych,
opar tych na sza cun ku dla pra cow ni ków i
spo łecz no ści.

Pro eko lo gicz na tech no lo gia

W za kre sie ochro ny śro do wi ska Gru pa Ży -
wiec kon cen tru je się na re duk cji zu ży cia ener -
gii i wo dy oraz re duk cji kosz tów trans por tu,
emi sji CO² i ście ków. Od 2008 r. kon se kwent -
nie ma le je ilość wo dy zu ży wa nej do pro duk -
cji pi wa. Przy kła do wo re la cja zu ży cia hek to -
li trów wo dy do wy pro du ko wa nia jed ne go
hek to li tra pi wa, w cią gu dwóch lat w bro wa -
rze w War ce zmniej szy ła się z 3,2 do 2,9 hl
wo dy/hl pi wa. Uda ło się to osią gnąć po przez
uspraw nia nie tech no lo gii i cią głe mo ni to ro -
wa nie wy ni ków przy jed no cze snym za cho wa -
niu naj wyż szej ja ko ści pro duk tu. Śred nio na
świe cie zu ży wa się po nad 4 hl, dla te go wy nik
bro wa ru w War ce, jak i in nych bro wa rów
Gru py - w Żyw cu, El blą gu i Le żaj sku, sta wia
je po śród naj lep szych na świe cie. Jed no cze -
śnie sta le pod kon tro lą jest ja kość i ilość pro -
du ko wa nych ście ków, któ re we wszyst kich
bro wa rach Gru py Ży wiec pod da wa ne są
oczysz cza niu. Rów nież na tym po lu uda ło się
od no to wać kil ku na sto pro cen to we spad ki w
dwu let nim okre sie kon tro l nym. Ce lem Gru -

py w za kre sie go spo dar ki od pa da mi jest
zmniej sze nie ich ilo ści, w szcze gól no ści opa -
ko wań, wdro że nie pro gra mu „Zie lo ny Bro -
war”, szko le nia pra cow ni ków, po szu ki wa nie
no wych tech no lo gii, a tak że współ pra ca z
or ga ni za cja mi zaj mu ją cy mi się re cy klin giem.
Tak że kwe stia ener go chłon no ści i emi syj no -
ści pro ce sów pro duk cyj nych jest dla Gru py
Ży wiec istot na za rów no ze wzglę dów eko no -
micz nych, jak i eko lo gicz nych. Wa gę po zio mu
za in te re so wa nia od zwier cie dla po trze ba co -
mie sięcz nej ana li zy tych wskaź ni ków. 

Od po wie dzial ny spo łecz nie pra co daw ca
wie, że przed się bior stwo to nie ty ko bu -
dyn ki, ma szy ny i pro duk cja, ale przede
wszyst kim lu dzie. Bro war wśród in nych
przed się biorstw jest szcze gól nym miej -
scem, gdzie spo ty ka ją się lu dzie z pa sją.
Chcąc wy ko rzy stać ten po ten cjał, od po -
wie dzial ny spo łecz nie pra co daw ca po wi -
nien in we sto wać w roz wi ja nie za an ga żo wa -
nia spo łecz ne go pra cow ni ków, wy cho dząc
na prze ciw ich po trze bom. 

Gru pa Ży wiec w 2010 r. za ini cjo wa ła dla
pra cow ni ków pro gram wo lon ta ria tu, w ra -
mach któ re go przy go to wa no wi try nę in ter -
ne to wą z re gu la mi nem i opi sem kon kur su
gran to we go, ma pa z ofer ta mi pra cy wo lon -
ta riac kiej, a tak że ba zą or ga ni za cji po za rzą -
do wych. 

Współ pra ca z lo kal ny mi spo łecz no ścia mi
za czy na się już na eta pie szkół oraz uczel -
ni wyż szych i re ali zo wa na jest po przez
pro gra my prak tyk stu denc kich bez po śred -
nio przy bro wa rach Gru py Ży wiec, warsz -
ta ty umie jęt no ści, a tak że Wa rzel nię Ta len -
tów, czy li pro gram pro wa dzo ny we
współ pra cy z uczel nia mi w ca łej Pol sce,

Gru pa Ży wiec 
– mar ka 

od po wie dzial na 
spo łecz nie

po le ga ją cy na wy ła nia niu naj bar dziej uta -
len to wa nych stu den tów V ro ku lub ab sol -
wen tów, któ rzy mo gą wziąć udział w fir -
mo wym pro gra mie sta żo wym. Pro gram –
po dob nie jak pra co daw ca – cie szy się
ogrom nym za in te re so wa niem stu den tów:
w 2011 r. na 8 miejsc w pro gra mie sta żo -
wym wpły nę ło pra wie 1300 apli ka cji. Dla
Gru py Ży wiec waż nym ele men tem od po -
wie dzial no ści jest tak że re kru ta cja pra cow -
ni ków spo śród miesz kań ców oko lic bro -
wa ru i współ pra ca z lo kal ny mi urzę da mi
pra cy w za kre sie ak ty wi za cji za wo do wej. 

Me ce nat kul tu ry

Do dat ko wo wspie ra ne jest wie le pro jek -
tów re ali zo wa nych na ryn kach lo kal nych, a
tak że wy da rzeń kul tu ral nych i roz ryw ko -
wych, waż nych dla lo kal nych spo łecz no ści.
Gru pa Ży wiec jest li de rem pod wzglę dem
fi nan so we go wspie ra nia lo kal nych ini cja -
tyw, za rów no spor to wych (wspar cie dla
klu bów ta kich jak Czar ni -Gó ral Ży wiec,
MZKS Po goń Le żajsk czy lo kal nych tur -
nie jów i roz gry wek), jak i kul tu ral nych (np.
Ty dzień Kul tu ry Be skidz kiej, Dni Le żaj ska,
Mię dzy na ro do wy Mu zycz ny Fe sti wal w
Łań cu cie, eks po zy cja w Mu zeum Zie mi
Le żaj skiej czy Świę to War ki). Bu do wa nie
po zy tyw nych re la cji z lo kal ny mi spo łecz -
no ścia mi to tak że otwar cie bro wa rów na
mia sto i udo stęp nie nie ich do zwie dza nia.
Do ce lo wo wszyst kie bro wa ry Gru py Ży -
wiec bę dą udo stęp nio ne do zwie dza nia
przez zor ga ni zo wa ne gru py, a tak że or ga -
ni zo wa ne bę dą Dni Otwar te. Gru pa Ży -
wiec rok rocz nie wy da je na wspar cie kul tu -

ry po nad 15 mln zł. Dwa la ta te mu mi ni -
ster kul tu ry wy róż nił Gru pę ty tu łem „Do -
bro czyń ca Kul tu ry Pol skiej”. 

Uczyć od po wie dzial no ści

Nie od łącz nym ele men tem bran ży bro -
war ni czej jest per ma nent ne kształ to wa nie
po staw od po wie dzial nej kon sump cji al ko -
ho lu. Gru pa Ży wiec pro wa dzi dzia ła nia
edu ka cyj ne, słu żą ce pro fi lak ty ce al ko ho lo -
wej. W dru giej po ło wie 2011 ro ku ru szył
pro gram „Ko ali cja dla Trzeź wo ści Mło -
dzie ży”, któ re go ce lem jest prze ka zy wa nie
mło dzie ży rze tel nych in for ma cji na te mat
al ko ho lu, je go wpły wu na sfe rę bio lo gicz -
ną i emo cjo nal ną czło wie ka, a tak że kon -
se kwen cji nie od po wie dzial nej kon sump cji
al ko ho lu. W ra mach pro gra mu pro wa dzo -
ne są spo tka nia i warsz ta ty dla ro dzi ców,
warsz ta ty i za ję cia te atral ne dla szkół gim -
na zjal nych i po nad gim na zjal nych, a tak że
warsz ta ty dla na uczy cie li, po li cjan tów i
sprze daw ców. Pod czas szko leń sprze daw -
cy uczą się jak „nie in wa zyj nie” roz wie wać
wąt pli wo ści co do wie ku oso by ku pu ją cej
pi wo i jak od ma wiać sprze da ży al ko ho lu.
Pro gram 18+ jest re ali zo wa ny na wszyst -
kich im pre zach or ga ni zo wa nych i spon -
so ro wa nych przez Gru pę m.in. Fe sti wal
Bi ro fi lia, Świę to Trzech Bra ci, He ine ken
Open’er Fe sti val, Dni War ki.

Istot nym pro ble mem, któ ry do strze ga
Gru pa Ży wiec jest wspie ra nie dzia łań na
rzecz trzeź wo ści za kie row ni cą. Wszyst -
kie kra jo we pro duk ty za wie ra ją ozna cze nia
„Nie jeż dżę po al ko ho lu” lub „Al ko hol
tyl ko dla peł no let nich”. �

Roz mo wa z Ja ro sła wem 
Her r man nem – kie row ni kiem
ds. Od po wie dzial no ści Spo łecz -
nej Gru py Ży wiec S.A.
- Czy CSR w pol skim biz ne sie za go ścił się na do -
bre? 
- Spo łecz na od po wie dzial ność biz ne su i zrów no wa -
żo ny roz wój cie szą się za in te re so wa niem co raz więk -
szej licz by firm. Spo ro jesz cze przed na mi do zro bie -
nia, ale w dość krót kim cza sie, moc no wzro sła i
wzra sta na dal świa do mość war to ści od po wie dzial ne -
go biz ne su. Me na dże ro wie za czy na ją ro zu mieć, że w
dzi siej szych cza sach, gdy od fir my wy ma ga się wię -
cej, nie ma in ne go spo so bu pro wa dze nia biz ne su.

- CSR to spo sób na za rzą dza nie czy je dy nie na -
rzę dzie wi ze run ko we?
- CSR to fi lo zo fia i styl mą drze upra wia ne go biz ne -
su. Dzia ła nie na sta wio ne wy łącz nie na osią gnię cie
efek tu wi ze run ko we go to za ma ło. Ow szem, ten
efekt rów nież bie rze się pod uwa gę, ale w przy pad -
ku CSR nie jest on je dy ną i nad rzęd ną war to ścią. 

- Ja kie szan se i za gro że nia nie sie ze so bą wpro -
wa dza nie CSR w fir mie?
- Szan są zwią za ną z pro wa dze niem od po wie dzial -
ne go biz ne su jest mię dzy in ny mi in no wa cyj ność i
kon ku ren cyj ność fir my. Je śli fir ma pro wa dzi dia log
ze swo imi part ne ra mi, jak dzie je się to w Gru pie Ży -
wiec, jest w sta nie ade kwat nie od po wie dzieć na po -
trze by lo kal nych śro do wisk. Za gro że niem dla CSR
jest je go złe ro zu mie nie i spro wa dza nie je dy nie do
ro li na rzę dzia mar ke tin go we go za pew nia ją ce go
zwrot z in we sty cji. CSR moż na ro zu mieć, ja ko sze -
ro ko po ję tą in we sty cję, jed nak w dłu giej per spek ty -
wie cza so wej. 

Od kil ku lat w Pol sce ro śnie za in te re so wa nie 
spo łecz ną od po wie dzial no ścią biz ne su 
(ang. CSR - Cor po ra te So cial Re spon si bi li ty). 
Jest to kon cep cja, we dług któ rej przed się bior stwa
na eta pie bu do wa nia stra te gii do bro wol nie 
uwzględ nia ją in te re sy spo łecz ne i ochro nę śro do wi ska,
a tak że re la cje z róż ny mi in te re sa riu sza mi. 

FOT. AR CHI WUM GRU PA ŻY WIEC S.A

W za kre sie ochro ny śro do wi ska Gru pa Ży wiec 
kon cen tru je się na re duk cji zu ży cia ener gii 
i wo dy oraz re duk cji kosz tów trans por tu, emi sji
CO² i ście ków. Od 2008 r. kon se kwent nie 
ma le je ilość wo dy zu ży wa nej do pro duk cji pi wa.

„
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WRop czy cach bu du ją
jach ty naj bar dziej za -
awan so wa ne tech no lo -
gicz nie na świe cie. Lek -
kie i bar dzo trwa łe. -

Kon struk to rzy, z któ ry mi współ pra cu -
je my to ści sła świa to wa czo łów ka – opo -
wia da To masz Ba bicz, współ wła ści ciel
stocz ni Re ga w Rop czy cach.

Od bior ca mi rop czyc kich wy ro bów są
naj bo gat si i naj bar dziej zna ni lu dzie Za -
cho du. Raz jest to księ go wy od Guc cie -
go, in nym ra zem arab ski szejk al bo oso -
bi stość ze świa ta po li ty ki czy fil mu.
Ostat nio wy ko na li du żą, eks klu zyw ną
jed nost kę dla księż nicz ki z Ku wej tu.

Spe cjal ne za mó wie nie 
na mi strzo stwa Włoch

Pierw szy jacht ze stocz ni Re ga w Rop czy -
cach po je chał na la we cie do Włoch w 2003
r. Na to miast wła ści cie le stocz ni - To masz
i Wal de mar - wy je cha li do sło necz nej Ita lii
znacz nie wcze śniej, bo w po ło wie lat 90.
tak jak wie lu ro da ków, szu kać za rob ku.
Przy pa dek spra wił, że tra fi li do stocz ni re -
mon to wej jach tów po ło żo nej nad Ty brem,
nie da le ko Rzy mu. Tu przez kil ka lat re -
mon to wa li nie du że jed nost ki i po zna wa li
taj ni ki trud nej sztu ki kon struk cji i bu do wy
no wo cze snych jach tów.

Oka za li się bar dzo po jęt ny mi ucznia mi.
Wła ści ciel stocz ni zle cił im na wet zbu do -
wa nie nie du że go jach tu, któ rym za mie rzał
wy star to wać w mi strzo stwach Włoch. By -
ła to lek ka, epok sy do wa łód ka. Wi docz nie
wy ko na li so lid nie ro bo tę, sko ro wła ści ciel
zdo był trze cie miej sce. Jach tem za in te re so -
wa li się czo ło wi wło scy ar chi tek ci. Wy ra ża -
li się z uzna niem o ro bo cie Po la ków. - Ma -
ła stocz nia zdo by wa ła co raz więk sze
za mó wie nia. Za czę li śmy bu do wać 24-me -
tro we jach ty dla zna nych i bo ga tych klien -
tów – opo wia da To masz.

Jesz cze przed wej ściem na sze go kra ju do
Unii Eu ro pej skiej, pierw szy wło ski pra co -
daw ca za pro po no wał im, aby stwo rzy li
stocz nię w Pol sce. Wi docz nie prze li czył, że
po mi mo du żej od le gło ści, przed się wzię cie
bę dzie opła cal ne. Kon struk to rzy do szli do
po ro zu mie nia z wło skim przed się bior cą.
Na po cząt ku bu do wa li w Rop czy cach ma -
łe, 7-me tro we łód ki. Jed nak współ pra ca
za czę ła ku leć, aż w koń cu przed się wzię cie
upa dło.

Jed nak ca ły czas ma rzy li o po now nym,
już sa mo dziel nym wzno wie niu pro duk cji
jach tów we wła snej stocz ni w Rop czy -
cach. Dzię ki kon tak tom z wło ski mi kon -
struk to ra mi, otrzy ma li po waż ne za mó -

wie nie zbu do wa nia eks klu zyw ne go, 15-
me tro we go jach tu z włók na wę glo we go. –
To nie by ła se ryj na pro duk cja, tyl ko ro bo -
ta dla klien ta in dy wi du al ne go. Wy szli śmy
z za ło że nia, że na sze jach ty mu szą być
bar dzo lek kie i dro gie. Za czę li śmy zdo by -
wać co raz więk sze za mó wie nia. Wła sny -
mi rę ka mi do szli śmy do suk ce su. Te raz
ma my już ta ką mar kę, że nikt na Za cho -
dzie nie ma wąt pli wo ści, że w Rop czy cach
moż na bu do wać naj no wo cze śniej sze jach -
ty – opo wia da Ba bicz.

Eg zo tycz ne ma te ria ły 
z ca łe go świa ta

Z bie giem lat do szli do ta kiej re no my, że
ro bią już tyl ko ol brzy mie jach ty od 24 do
31 me trów dłu go ści. Bu do wa ta kie go jach -
tu zaj mu je oko ło 2 lat. Cho ciaż na spe cjal -
ne za mó wie nie są w sta nie wy ko nać jed -
nost kę w krót szym ter mi nie. Na wet w
cią gu ro ku.

Za mó wie nia są róż no rod ne. Od wy ko na -
nia sa me go ka dłu ba jed nost ki, aż po jacht
z peł nym wy po sa że niem i wy koń cze niem.
Naj bar dziej dro gie czy wy szu ka ne i eg zo -
tycz ne ma te ria ły wy koń cze nio we, w ra zie
po trze by, spro wa dza ją z naj dal szych za kąt -
ków glo bu.

Zu peł nie od dziel nym za gad nie niem jest
trans port jach tów z Rop czyc do Włoch.
Nie ma kło po tu z ma ły mi łód ka mi. Pro -
blem za czy na się z eg zem pla rza mi ma ją cy -
mi 20 i wię cej me trów dłu go ści. Mu szą
prze strze gać pa ra me trów ła dun ku re gu lo -
wa nych prze pi sa mi ru chu dro go we go.
Prze wo zem jach tów zaj mu ję się spe cja li -
stycz na fir ma. Trans por to wi du żej jed nost -
ki to wa rzy szy po li cja, pi lo ci itd. 

Zda rza ją się też róż ne przy go dy. Jed ne -
go ra zu oka za ło się, że trans port z jach -
tem nie mo że po ko nać wą skich uli czek
we wło skim mia stecz ku. Przy je chał po -

tęż ny dźwig i prze niósł jacht nad za byt ko -
wą ka mie ni cą. 

Cią gle ma ją spo ro za mó wień z Za cho du.
Po sta no wi li więc za in we sto wać i zbu do -
wać jesz cze więk szą ha lę. Otrzy ma li ze -
zwo le nie na in we sty cję w rop czyc kiej pod -
stre fie Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
Eu ro -Park w Miel cu. 

Do tych czas by ło tak, że kil ku dzie się ciu
pra cow ni ków bu do wa ło jach ty w stocz ni w
Rop czy cach, a dru gie ty le prze by wa ło na
kon trak tach w naj bar dziej re no mo wa nych
stocz niach Eu ro py i świa ta. Jed nak z po wo -
du kry zy su świa to we go, za chod nie stocz nie
ogra ni czy ły pro duk cję. Na to miast w sa -
mych Rop czy cach ro bo ty nie bra ku je. –
Dla nas bar dzo waż ne jest, że naj bar dziej
re no mo wa ni za chod ni biz nes me ni trak tu -
ją nas ja ko rów no rzęd nych part ne rów, któ -
rym czę sto my sta wia my róż ne wa run ki.
Pra co wa li śmy na ta ką po zy cję w bran ży
przez la ta – oce nia pan To mek.

Czę sto zda rza się, że bu du ją jacht dla bo -
ga tych za chod nich biz nes me nów czy lu dzi
z pierw szych stron ga zet. W trak cie re ali za -
cji za mó wie nia czę sto z ni mi roz ma wia ją,
oma wia ją naj roz ma it sze szcze gó ły. - Naj -
czę ściej słu cha ją na szych su ge stii – ujaw nia.

Go to we, w peł ni wy po sa żo ne jach ty są
bar dzo dro gie. Ce na uza leż nio na jest od
wiel ko ści jed nost ki, uży tych ma te ria łów do
wy ko na nia ka dłu ba, jak i wy koń cze nia
wnętrz. – Naj droż sze jed nost ki na by wa ją
arab scy szej ko wie – przy zna ją wła ści cie le
rop czyc kiej stocz ni.

Fir mę Re ga śmia ło moż na na zwać ro -
dzin nym przed się wzię ciem. Jej współ wła -
ści cie le - To masz Ba bicz i Wal de mar Kró -
li kow ski - pry wat nie są szwa gra mi. 

- Utrzy mu je my sta łe kon tak ty z naj lep szy -
mi wło ski mi kon struk to ra mi, gdyż bu du je -
my jach ty z naj no wo cze śniej szych ma te ria -
łów. Naj now szym krzy kiem mo dy są
włók na ba zal to we – do da je To masz. �

- Stocz nia Re ga wy róż nia się na rop czyc kim ryn ku pra cy tym, że jest fir mą 
no wo cze sną, in no wa cyj ną, na sta wio ną na roz wój. So lid nie pła ci po dat ki, 
za trud nia miesz kań ców mia sta i oko lic. Stocz nię zbu do wa li mło dzi ener gicz ni
biz nes me ni. Wię cej ta kich no wo cze snych firm na Pod kar pa ciu 
– oce nia Bo le sław Bu jak, bur mistrz Rop czyc.

Jed ne go ra zu oka za -
ło się, że trans port 
z jach tem nie mo że 
po ko nać wą skich 
uli czek we wło skim
mia stecz ku. 
Przy je chał po tęż ny
dźwig i prze niósł
jacht nad za byt ko wą 
ka mie ni cą. 

„

Jach ty z Rop czyc 
dla naj bo gat szych lu dzi świa ta

WŁA ŚCI CIE LE STOCZ NI RE GA:

TO MASZ BA BICZ 

I WAL DE MAR KRÓ LI KOW SKI.
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TO MASZ KUŹ NIAR 

In ku ba tor Tech no lo gicz ny wraz
z Cen trum Ob słu gi Pod kar pac kie go
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go
sta nie się miej scem sku pia ją cym
i pro mu ją cym roz wój wy so kiej tech -

no lo gii z róż nych dzie dzin, w tym m.in. lot -
nic twa, in for ma ty ki oraz bran ży mo to ry za -
cyj nej. Dla wpro wa dza ją cych in no wa cyj ne
tech no lo gie przed się bior ców, bę dzie miej -
scem, w któ rym moż na wy na jąć na ko rzyst -

nych wa run kach po miesz cze nia biu ro we i
pro duk cyj no -usłu go we, a tak że sko rzy stać
z za ple cza kon fe ren cyj ne go.

Po nad 5 tys. m ² po wierzch ni

Obiekt In ku ba to ra Tech no lo gicz ne go ma
ok. 5 300 m2 po wierzch ni.  Skła da ją się z na
nią na stę pu ją ce mo du ły: 1) Trzy kon dy gna -
cyj ny mo duł ad mi ni stra cyj ny z 57 po ko ja mi
biu ro wy mi o śred niej po wierzch ni ok. 30 m2

do wy na ję cia dla przed się bior ców. 2) Dwu -
kon dy gna cyj ny mo duł kon fe ren cyj ny z sa -
lą kon fe ren cyj ną na ok. 200 osób oraz dwie -
ma sa la mi spo tkań na ok. 20 - 25 osób oraz

bu fet. 3) Jed no kon dy gna cyj ny mo duł pro -
duk cyj no -usłu go wy, na któ ry skła da się
12 jed no stek do wy na ję cia o po wierzch ni
100 m2, 200 m2 i 300 m2

Obiekt po sia dał bę dzie rów nież  dwie
ha le pro duk cyj ne: 1) Ha la I o po wierzch -
ni ok. 4 400 m2  (w tym część ad mi ni stra -
cyj na ok. 1 400 m2, część pro duk cyj na ok.
3 000 m2 z trze ma mo du ła mi po 1 000
m2.  2) Ha la II o po wierzch ni ok. 3 000 m2
(w tym część ad mi ni stra cyj na ok. 650 m2,
część pro duk cyj na ok. 2 350 m2 z trze ma
mo du ła mi).

Dla ko go stwo rzo no 
In ku ba tor?

Ko mu przede wszyst kim ma słu żyć ten
obiekt? In ku ba tor Tech no lo gicz ny to opty -
mal ne miej sce dla ma łych i śred nich przed -
się biorstw, wy ko rzy stu ją cych wy so kie tech -
no lo gie, głów nie z dzie dzi ny lot nic twa,
in for ma ty ki, bran ży mo to ry za cyj nej i elek -
tro ma szy no wej.  Pod mio ty de cy du ją ce się
na współ pra cę mu szą mieć świa do mość,
że okres po by tu w In ku ba to rze wy no si
mak sy mal nie 5 lat.

Ogrom ne zna cze nie ma fakt, że In ku ba -
tor Tech no lo gicz ny znaj du je się na te re nie
Pod kar pac kie go Par ku Na uko wo-Tech no -
lo gicz ne go „Ae ro po lis”. Jest to obec nie
jed no z naja trak cyj niej szych miejsc do in -
we sto wa nia w po łu dnio wo-wschod niej
Pol sce. 

Na in we sty cje w „Ae ro po lis” zde cy do wa -
ły się m.in. ta kie fir my jak MTU Ae ro En -
gi nes Pol ska Sp. z o.o., Borg War ner Tur bo
Sys tems Pol ska Sp. z o.o. oraz ZE LMER
PRO Sp. z o.o. Jed nym z czyn ni ków przy -
cią ga ją cych przed się bior ców do PPNT jest
do sko na ła lo ka li za cja. W je go po bli żu znaj -
du je się mię dzy na ro do we lot ni sko oraz wę -
zeł ko mu ni ka cyj ny, w skład, któ re go wcho -
dzi m.in. bu do wa na Au to stra da A4, a w
przy szło ści dro ga eks pre so wa S19 „Via –
Bal ti ca”, któ ra ma łą czyć kra je bał tyc kie z
po łu dnio wą czę ścią Eu ro py. �

In ku ba tor Tech no lo gicz ny  cze ka na in we sto rów 
We wrze śniu zo sta nie od da ny do użyt ku In ku ba tor
Tech no lo gicz ny wraz z Cen trum Ob słu gi PPNT. 
Je go atu tem jest lo ka li za cja. Obiekt znaj du je się 
w miej sco wo ści Ja sion ka (gmi na Trze bow ni sko) 
na te re nie Stre fy S1 Pod kar pac kie go Par ku 
Na uko wo-Tech no lo gicz ne go, ob ję tej Spe cjal ną Stre fą
Eko no micz ną Eu ro -Park Mie lec, przy dro dze wo je -
wódz kiej nr 869 i na prze ciw ko Por tu Lot ni cze go „Rze szów -Ja sion ka”. 

Stre fa S1 -3 o pow. ok. 48 ha zo sta ła już w peł ni uzbro jo na w in fra struk tu rę tech nicz ną i we wrze śniu
2011 r. włą czo na do Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej EU RO -PARK Mie lec. Za chę tą dla przy szłych in -
we sto rów do lo ko wa nia dzia łal no ści w tej stre fie jest bar dzo do bra do stęp ność ko mu ni ka cyj na (au to -
stra da, lot ni sko). W ra mach stre fy mo gą swo je in we sty cje lo ko wać przed się bior stwa z bran ży m.in.:
lot ni czej, in for ma tycz nej, elek tro ma szy no wej oraz bio che micz nej. Po wsta ną ko rzyst ne wa run ki do
two rze nia sie ci ko ope ran tów i pod do staw ców.

Rze szow ska Agen cja 
Roz wo ju Re gio nal ne go S.A.

ul. Szo pe na 51, 35 – 959 Rze szów

Cen trum Ob słu gi In we sto ra
Tel. (+48 17) 85 24 376
www.coi.rze szow.pl

Cen trum Za rzą dza nia PPNT
Tel. (+48 17) 86 76 206
www.ae ro po lis.com.pl

In ku ba tor Tech no lo gicz ny
to opty mal ne miej sce 
dla ma łych i śred nich
przed się biorstw, 
wy ko rzy stu ją cych wy so kie
tech no lo gie głów nie 
z dzie dzi ny lot nic twa, 
in for ma ty ki, bran ży 
mo to ry za cyj nej 
i elek tro ma szy no wej.

„
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RA FAŁ ADAM SKI: Co cha rak te ry -
zu je pod kar pac kie rol nic two?

MA REK OR DY CZYŃ SKI: Wo je -
wódz two pod kar pac kie ma bar dzo roz bi tą
struk tu rę agrar ną, śred nia po wierzch nia go -
spo dar stwa rol ne go to 4,5 hek ta ra, mniej -
sze go spo dar stwa są tyl ko w wo je wódz -
twach świę to krzy skim i ma ło pol skim.
Ko lej ny wskaź nik – aż 70 proc. go spo -
darstw zaj mu je ob szar mniej szy niż 10 hek -
ta rów. Na przy szłość rol nic twa wpływ bę -
dą mia ły po więk sza nie go spo darstw,
obie ra nie spe cja li za cji, szu ka nie efek tyw -
nych form pro duk cji. 

- Czy ten stan rze czy zmie nia się?
- Ow szem. Sam uwa żam, że jed ną z naj -

waż niej szych zmian w na szym wo je wódz -
twie jest łą cze nie się rol ni ków w gru py
pro du cenc kie, co zwięk sza ich po ten cjał
i moż li wo ści. Praw dzi wy skok za no to wa -
li śmy w cią gu ostat nich dwóch, trzech lat.
Licz ba grup pro du cenc kich zwięk szy ła
się z dzie się ciu do po nad trzy dzie stu. Po -
wsta ły no we, sil ne gru py, m.in. pro du -
cen tów zbóż, rze pa ku, dro biu, mię sa wie -
przo we go oraz wo ło we go, owo ców
mięk kich, wa rzyw czy czte ry gru py pro -
du cen tów mle ka. Część z nich wy stą pi ła
do ARiMR o unij ne do ta cje na spo re in -
we sty cje – łącz nie o pra wie 40 mi lio nów
zło tych. 

- Na co gru py pro du cenc kie mo gą
do stać do ta cje?

- W Pro gra mie Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007-2013 są pie nią dze na po -
wsta nie grup oraz na ich dzia łal ność, czy li na
po kry wa nie kosz tów ad mi ni stra cyj nych, np.
na pro wa dze nie biu ra czy za trud nie nie pra -
cow ni ków. Ale są też pie nią dze na dzia łal -
ność in we sty cyj ną. Po zy tyw ny przy kład in -
nym gru pom pro du cenc kim da ła
Spół dziel cza Gru pa Pro du cenc ka „Kre sy”
z miej sco wo ści Wiel kie Oczy w po wie cie
lu ba czow skim. W ra mach dzia ła nia „Zwięk -
sza nie war to ści do da nej pod sta wo wej pro -
duk cji rol nej i le śnej” za ku pi ła si lo sy zbo żo -
we za 600 ty się cy zło tych, a te raz sta ra się
o ko lej ną do ta cję, bo pla nu ją no we in we sty -
cje o war to ści 1,5 mi lio nów zło tych. Z ko -
lei Spół dziel nia Rol ni ków „San” z Łą ki
w po wie cie rze szow skim zło ży ła wnio sek
o do fi nan so wa nie bu do wy ba zy ma ga zy no -
wo -su szar nia nej o wiel ko ści ma ga zy no wej
12 tys. ton. Bar dzo mnie cie szą po wsta łe
gru py pro du cen tów mle ka. Do ga da nie się
nie jest ła twe, bo jak mó wi łem go spo dar stwa
u nas są nie wiel kie. Ale np. w Ró ży pod Dę -
bi cą po wsta ła gru pa mlecz na, któ ra li czy aż
200 człon ków i to z trzech wo je wództw.

- Pie nią dze mo gą otrzy my wać też
rol ni cy nie zrze sze ni w gru pach.

- Wśród rol ni ków du że by ło za in te re so -
wa nie dzia ła niem „Mo der ni za cja go spo -
darstw rol nych”. ARiMR pod pi sa ła 1400
umów na kwo tę 155 mi lio nów zło tych.
Mak sy mal ny po ziom do fi nan so wa nia to
300 ty się cy zło tych. Rol ni cy ku pu ją za to
trak to ry, siew ni ki, no wo cze sny sprzęt, ale
też mo der ni zu ją obiek ty, w któ rych pro wa -
dzą ho dow le. Np. w Przy choj cu (po wiat le -
żaj ski), pro du cent rol ny za in we sto wał w
pierw sze go w wo je wódz twie ro bo ta do
udo ju mle ka. Jesz cze kil ka lat te mu, aby zo -
ba czyć ta kie no wo cze sne urzą dze nia, trze -
ba by ło je chać na za chód Eu ro py, a te raz
dzię ki środ kom unij nym na si rol ni cy dys -
po nu ją na wet lep szy mi ma szy na mi rol ni -
czy mi, tak że i u nas na Pod kar pa ciu. 

War to do dać, że Pod kar pa cie bę dzie je dy -
nym re gio nem w Pol sce, w któ rym za pla no -
wa no do dat ko wy na bór w tym dzia ła niu.
Jesz cze w tym ro ku do roz dy spo no wa nia
bę dzie po nad 50 mi lio nów zło tych, co
stwo rzy moż li wo ści uno wo cze śnie nia ko lej -
nych kil ku set go spo darstw. 

In ne po pu lar ne u nas dzia ła nie to
„Uczest nic two rol ni ków w sys te mach ja -
ko ści żyw no ści”, z któ re go sko rzy sta ło 2,3
ty sią ca go spo darstw, co pod wzglę dem za -
in te re so wa nia da ło nam 5. miej sce w kra ju.
To nie wiel kie kwo ty, ale waż ne dla drob nych
rol ni ków, bo po zwa la ją na zwrot kosz tów
uzy ska nia cer ty fi ka tu żyw no ści eko lo gicz nej
czy tra dy cyj nej.

- A do ta cje dla mło dych rol ni ków?
- W la tach 2008-2011 oko ło 700 rol ni ków

sko rzy sta ło z dzia ła nia „Uła twia nie star tu
mło dym rol ni kom”. Po cząt ko wo do ta cja
wy no si ła 50 ty się cy zło tych, a w 2010 zmie -
nio ne zo sta ły za sa dy, na któ rych moż na
by ło ją otrzy mać – za miast śred niej kra jo -
wej go spo dar stwa, wpro wa dzo no śred nią
wo je wódz ką. Skut ko wa ło to znacz nie więk -
szym u nas za in te re so wa niem, bo pod pi sa -
li śmy umo wy z 500 be ne fi cjen ta mi. W czę -
ści to dzia ła nie ko re lo wa ło z in ny mi, np.
z ren ta mi struk tu ral ny mi. Ro dzi ce re zy -
gno wa li z pro wa dze nia go spo dar stwa i
prze ka zy wa li je dzie ciom, któ re obej mu jąc
go spo dar stwo otrzy ma ły bez zwrot ną do ta -
cję w pod wyż szo nej po wspo mnia nej zmia -
nie kwo cie 75 tys. zło tych. 

- Jak wy glą da wspie ra nie przez
ARiMR przed się bior ców?

- Ma my świa do mość, że część lu dzi nie
mo że się utrzy mać z pra cy w go spo dar -
stwie rol nym, dla te go bar dzo waż ne jest
wspie ra nie przed się bior czo ści na te re nach
wiej skich. Słu ży te mu m.in. dzia ła nie „Róż -

ni co wa nie w kie run ku dzia łal no ści nie rol -
ni czej”. Ad re so wa ne jest do rol ni ków czy
ich ro dzin, a więc lu dzi ubez pie czo nych w
KRUS (Ka sie Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go). W wo je wódz twie pod kar -
pac kim po nad 600 osób do sta ło do fi nan so -
wa nie na kwo tę po nad 40 mi lio nów zło -
tych. Dzię ki te mu po wsta ły go spo dar stwa
agro tu ry stycz ne, lo ka le ga stro no micz ne,
fir my świad czą ce usłu gi dla rol nic twa. 

- To w dal szym cią gu do ta cje dla
rol ni ków, a co z przed się bior ca mi,
któ rzy nie na le żą do KRUS?

- Fir my mo gły na te re nach wiej skich po -
wsta wać tak że dzię ki do ta cjom z dzia ła nia
„Two rze nie i roz wój mi kro przed się -
biorstw”. By sko rzy stać z tej for my wspar -

cia, na le ży roz po cząć lub roz wi jać dzia łal -
ność go spo dar czą w gmi nie wiej skiej lub
wiej sko -miej skiej, w miej sco wo ściach do
5 tys. miesz kań ców. I wca le nie trze ba być
rol ni kiem, bo do ta cje skie ro wa ne są do tzw.
mi kro przed się biorstw, a więc za trud nia ją -
cych mniej niż dzie sięć osób, któ re pla nu -
ją przy jąć no wych pra cow ni ków, al bo do
osób, któ re za mie rza ją pro wa dzić dzia łal -
ność go spo dar czą.

- Ja ka jest w tym przy pad ku wy so -
kość do ta cji?

- Do ta cja na stwo rze nie jed ne go miej sca
pra cy to 100 ty się cy zło tych, a mak sy mal -
nie moż na do stać do 300 ty się cy zło tych
– co po zwo li na stwo rze nie trzech eta tów.
Po ziom re fun da cji to 50 proc. kosz tów. Jak
do tąd pod pi sa li śmy 757 umów na 120 mln
zł. Wnio sków wpły nę ło oko ło 2,5 ty sią ca
i suk ce syw nie pod pi su je my no we umo wy.
Wnio sko daw cy za kła da ją przede wszyst -
kim fir my bu dow la ne, warsz ta ty sa mo cho -
do we, fir my tu ry stycz ne, ga stro no mię, skle -
py. Do obec nej chwi li wspar li śmy
utwo rze nie oko ło 2 tys. no wych i trwa łych

miejsc pra cy, i - co naj waż niej sze - na te re -
nach wiej skich, gdzie jak wie my jest bar dzo
trud no o pra cę. 

- Czy dzia ła nie „Two rze nie i roz wój
mi kro przed się biorstw” już się za -
koń czy ło?

- Na szczę ście nie. Jesz cze w tym ro ku
bę dzie je den na bór. To bar dzo do brze, bo
za in te re so wa nie jest spo re, je ste śmy na
trze cim miej scu w Pol sce, po Wiel ko pol sce
i Ma zow szu pod wzglę dem za in te re so wa -
nia tym dzia ła niem oraz licz bą utwo rzo -
nych miejsc pra cy. To bar dzo do brze
świad czy o na szych miesz kań cach, któ rzy
są bar dzo przed się bior czy i rów nie ak tyw -
ni, jak miesz kań cy naj bar dziej roz wi nię -
tych wo je wództw. �

Pod kar pac ka wieś
zmie nia się

- Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji 
Rol nic twa nie tyl ko wy pła ca do pła ty do zie mi
i upraw, ale tak że wspie ra in we sty cje 
w go spo dar stwach i fir mach, w tym tak że 
za kła da nych przez oso by nie bę dą ce 
rol ni ka mi – mó wi Ma rek Or dy czyń ski, 
dy rek tor Pod kar pac kie go Od dzia łu 
Re gio nal ne go ARiMR.

Ho tel w Ru dzie Ró ża niec kiej (gmi na Na rol). Je go wła ści ciel jest jed nym z wie lu be ne fi cjen tów ko rzy sta ją cych ze wspar cia ARiMR. 

Do ta cja na stwo rze nie jed ne go miej sca pra cy
to 100 ty się cy zło tych, a mak sy mal nie moż na
do stać do 300 ty się cy zło tych – co po zwo li 
na stwo rze nie trzech eta tów. Po ziom re fun da cji
to 50 proc. kosz tów. Jak do tąd pod pi sa li śmy
757 umów na 120 mln zł.

„
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KRZYSZ TOF MA ZUR 

Ja ko jed ną z tych przy czyn wy mie nia
się cza so chłon ne, skom pli ko wa ne
i cza sa mi wy raź nie nie efek tyw ne
pro ce du ry wy ła nia nia wy ko naw ców
w ra mach za mó wień pu blicz nych.

Dys ku sja na ten te mat nie jest ni czym
no wym. Za strze że nia do roz wią zań w tym
ob sza rze by ły i są zgła sza ne od daw na
i czę sto oka zy wa ły się za sad ne, o czym
świad czą licz ne zmia ny prze pi sów pra wa
do ty czą cych te go za gad nie nia - tyl ko w
cią gu ostat nich dwóch lat usta wa o za mó -
wie niach pu blicz nych by ła zmie nia na sie -
dem ra zy. W okre sie od 2004 r., kie dy to
usta wa we szła w ży cie (po prze dza jąc ak ce -
sję Pol ski do UE) do 2010 r. zmian by ło
tak du żo, że wy stą pi ła po trze ba wpro wa -
dze nia jed no li te go tek stu te go prze pi su,
li czą ce go po nad dwie ście ar ty ku łów. 

Abs tra hu jąc od szcze gó łów pro ble mów
na tu ry tech nicz nej, na le ża ło by w pierw -
szym rzę dzie okre ślić, ja ki jest cel two rze -
nia i wpro wa dza nia ta kich re gu la cji, by na -
stęp nie oce nić, czy na le ży cie speł nia ją one
swo ją funk cję. 

Czy o wy ni ku prze tar gu 
po win na de cy do wać ce na?

War to przy tym na chwi lę od wo łać się do
kla sycz ne go już sche ma tu pre zen to wa ne go
oneg daj przez ame ry kań skie go no bli stę Mil -
to na Fried ma na, któ ry dy wa go wał o czte -
rech kla sycz nych sy tu acjach wy da wa nia pie -
nię dzy, kie dy dys po nent środ ków wy da je

pie nią dze swo je al bo cu dze na sie bie lub na
ko goś. W tym sche ma cie pie nią dze cu dze są
ro zu mia ne ja ko pie nią dze po dat ni ków, a
wy da wa nie pie nię dzy „nie swo ich” i „na
ko goś”, to wła śnie kla sycz ny przy pa dek za -
mó wień pu blicz nych. Przy pad ki mar no -
traw stwa pie nię dzy pu blicz nych czy ko rup -
cji nie są oczy wi ście do me ną cza sów
współ cze snych, stąd za wsze pró bo wa no
two rzyć za sa dy eli mi nu ją ce moż li wo ści de -
frau da cji, a za ra zem czy nią ce pro ces wy -
dat ko wa nia środ ków pu blicz nych jak naj -
bar dziej efek tyw nym. Obo wią zu ją ca w
Pol sce usta wa o za mó wie niach pu blicz nych
już na wstę pie okre śla, że przez naj ko rzyst -
niej szą ofer tę na le ży ro zu mieć ta ką, „...któ -
ra przed sta wia naj ko rzyst niej szy bi lans ce ny
i in nych kry te riów od no szą cych się do
przed mio tu za mó wie nia...”, a art. 91 tej że
usta wy pre cy zu je, że “kry te ria mi oce ny ofert
są ce na al bo ce na i in ne kry te ria od no szą ce
się do przed mio tu za mó wie nia”. Pro wa -
dzo na w ostat nim cza sie dys ku sja nad pro -
ble ma mi wy ni ka ją cy mi z pro ce dur prze tar -
go wych sku pi ła się wła śnie na skut kach
tych cy to wa nych za pi sów, przy czym przy -
czy ny pro ble mów upa try wa no w zbyt niej
ase ku ra cji urzęd ni ków przy go to wu ją cych
za mó wie nia i na da ją cych za sad ni czą wa gę
kry te rium ce ny oraz na skut kach wy bo ru
naj tań szych ofe ren tów, któ rzy na stęp nie nie
po ra dzi li so bie z wy ko na niem tak wy śru bo -
wa ne go fi nan so wo za mó wie nia. W tym
kon tek ście po ja wi ły się na wet ma ją ce po zór
ra cjo nal no ści, ale w isto cie ku rio zal ne po -
my sły od rzu ca nia ofert skraj nych, któ ra to
kon cep cja zo sta ła za rzu co na w wy ni ku
zgła sza nych wo bec niej istot nych za strze -

żeń. Nie by ły to za strze że nia je dy nie for mal -
no -praw ne, ale tak że prak tycz ne, jak np.
moż li wa do za ist nie nia sy tu acja zło że nia
dwóch po dob nych ofert (róż ni ca w ce nie
mo gła być nie istot na), z któ rych naj tań sza
mo gła by zo stać od rzu co na. Rów nie istot ne
za strze że nia do ty czą in nych po my słów, jak
np. uśred nia nia war to ści ofert czy spo so -
bów in dek so wa nia cen ma te ria łów i su row -
ców wy ko rzy sty wa nych przez wy ko naw ców.

Sys tem Vic kreya

Co istot ne, w ra mach tej dys ku sji w ogó -
le nie wspo mnia no o roz wią za niu, któ re
by ło by o wie le ła twiej sze do za ak cep to wa -
nia pod wzglę dem for mal nym, a za wie ra
rów nież cie ka wy mo ty wa tor eko no micz ny.
Mo wa o prze tar gach w sys te mie za pro po -
no wa nym nie gdyś przez ame ry kań skie go
no bli stę Wil lia ma Vic kreya, któ ry to sys -
tem po le gał by na roz strzy ga niu prze tar gu
na ko rzyść naj tań sze go (lub naj droż sze go
w za leż no ści od te go, ja ki jest cel prze tar -
gu - kup no czy sprze daż) ofe ren ta, któ ry
jed nak że mógł by za ofe ro wa ną usłu gę wy -
ko ny wać po ce nie dru gie go w ko lej no ści
ofe ren ta. 

Kil ka lat do świad czeń z funk cjo no wa -
niem tych pro ce dur, a tak że sku mu lo wa nie
się w ostat nim okre sie nie któ rych ne ga tyw -
nych skut ków obo wią zu ją cych prze pi sów,
po ka za ło, że przy ję te roz wią za nia na pew -
no mo gą im pli ko wać nie za mie rzo ne ne ga -
tyw ne efek ty tak dla wy ko naw ców, jak i dla
za ma wia ją ce go, tj. in sty tu cji pań stwo wych
lub sa mo rzą do wych. 

Każ dy pry wat ny in we stor do ko nu ją cy ja -

Prze tar gi 
do re mon tu

kie go kol wiek wy dat ku sta ra się do kład nie
roz po znać ry nek usług i to wa rów (tym do -
kład niej, im więk sza kwo ta wcho dzi w grę),
pro wa dzić ela stycz ne ne go cja cje ce no we,
by w koń cu za wrzeć z wy ko naw cą czy do -
staw cą umo wę. W trak cie pro wa dzo nych
ne go cja cji do ty czą cych wa run ków umo wy,
za rów no jed na jak i dru ga stro na są świa do -
me, że w każ dej chwi li po ten cjal ny in we stor
mo że wy brać ofer tę kon ku ren cyj ną, gdyż
kon ku rent na wet je że li na po cząt ku ofe ro -
wał swo ją usłu gę dro żej, tak że ma nie skrę -
po wa ne moż li wo ści mo dy fi ko wa nia swo jej
pro po zy cji w kon tek ście dzia łań kon ku ren -
cji. Wy ko naw ca na wet po wy bo rze tak że
mu si mieć świa do mość, że w przy pad ku
nie wła ści wej re ali za cji za da nia mo że mieć w
każ dej chwi li wy po wie dzia ną umo wę, a in -
we stor bę dzie mógł ela stycz nie bez ko niecz -
no ści wzna wia nia po now nych dłu go trwa -
łych pro ce dur za trud nić no wy pod miot. 

Sztyw ne pro ce du ry

Prak ty ka za mó wień pu blicz nych stoi
na to miast w opo zy cji do sche ma tu opi sa -
ne go wcze śniej pro ce su, któ ry moż na
spro wa dzić do za sa dy po stę po wa nia do -
bre go go spo da rza. I nie cho dzi o kwe stię
ce ny, ale przede wszyst kim o ela stycz -
ność stron w ne go cjo wa niu wa run ków
za mó wie nia na każ dym eta pie je go re ali -
za cji. Z jed nej stro ny wy ko naw cy wy ko -
rzy stu ją pe wien przy mus pro ce du ral ny
i tym sa mym cza so wy za ma wia ją ce go
(czy li in sty tu cji pu blicz nej), a z dru giej
ten sam brak ela stycz no ści po wo du je
trud no ści w re ne go cjo wa niu kon trak tu
w cza sie je go trwa nia i w zmie nia ją cych
się wa run kach ryn ko wych. Do szło w tej
ma te rii do sy tu acji, w któ rej na wet ewi -
dent nie nie efek tyw ne dzia ła nia są przy -
kry wa ne pro ce du ral nym le ga li zmem. 

W rze czy wi sto ści w przy pad ku prze tar -
gów pu blicz nych naj czę ściej do cho dzi do
wy ło nie nia in we sto ra lub tzw. kon sor -
cjum wy ko naw ców, któ rzy w rze czy wi -
sto ści peł nią po dob ną ro lę do wy na ję te -
go eko no ma od po wia da ją ce go za
or ga ni za cję in we sty cji i jej fi nan so wa nie,
a na stęp nie wy sta wia ją ce go ra chun ki in -
we sto ro wi - w tym wy pad ku in sty tu cjom
pu blicz nym, rzą do wym lub sa mo rzą do -
wym. Kon kret ne pra ce wy ko nu ją na to -
miast pod wy ko naw cy. Przy bie ra to róż ne
ob li cza, tak sa mo jak róż ne są re ali zo wa -
ne pro jek ty, ale z pew no ścią w wie lu przy -
pad kach tak że pod wyż sza kosz ty in we -
sty cji oraz kom pli ku je sam pro ces
in we sty cyj ny. Gmi na, sta ro sta, mar sza łek

i in ne in sty tu cje bu du jąc bo isko, sa lę spor -
to wą, sta dion, szpi tal czy in ny bu dy nek
uży tecz no ści pu blicz nej, nie wy ła nia
osob no mu ra rzy, gla zur ni ków, in sta la to -
rów, de ka rzy itp., nie ku pu je sa mo dziel nie
ma te ria łów, lecz zle ca to jed ne mu wy bra -
ne mu pod mio to wi, któ ry na stęp nie do -
bie ra pod wy ko naw ców, ma te ria ły, su row -
ce, urzą dze nia itp. tak, by speł nić mi ni ma
spe cy fi ka cji i oczy wi ście jak naj wię cej za -
ro bić. To two rzy wię cej niż je den po ziom
mar ży, od bi ja jąc się czę sto na ja ko ści wy -
ko na nia i ma te ria łów.

Dla te go na wet je dy na for mal nie za cho -
wa na funk cja za mó wień pu blicz nych, czy -
li jaw ność i przej rzy stość pro ce dur sta ła
się de fac to szta fa żem, na tle któ re go ca -
ły czas to czy się ma ło ryn ko wa gra po -
mię dzy in sty tu cja mi pu blicz ny mi a po -
ten cjal ny mi wy ko naw ca mi. Szta faż ten
nie prze szka dza tak że w kol por to wa niu
po dej rzeń nt. prze tar go wych usta wek czy
mno że niu po wo dów do po stę po wań od -
wo ław czych. Sko ro zaś tak, to mo że czas,
by roz po cząć dys kurs nt. za sad ni czych
zmian sys te mu, zwłasz cza, że na wet
znacz ne uprosz cze nie pro ce dur nie mu si
stać w opo zy cji do za sad ni cze go ce lu try -
bu pu blicz ne go, tj. for mu ły jaw no ści
i przej rzy sto ści w pro ce sie wy dat ko wa nia
środ ków pu blicz nych. �

Nie daw ne spek ta ku lar ne upa dło ści firm 
wy ko nu ją cych du że pro jek ty in fra struk tu ral ne,
kło po ty licz nych pod wy ko naw ców tych
pod mio tów, a tak że in for ma cje o po stę pach
bu dów przed i po Eu ro 2012, zwró ci ły uwa gę
na przy czy ny pew nych pro ble mów zwią za nych
z re ali za cją za mó wień pu blicz nych. 

Czy od po wie dzią na pro ble my wy ko naw ców
za mó wień pu blicz nych po win no być 
uela stycz nie nie pro ce dur prze tar go wych? 

FOT. BU DO WA AU TO STRA DY A4. 
AR CHI WUM GDD KIA/O RZE SZÓW.

Przy pad ki mar no traw stwa
pie nię dzy pu blicz nych czy
ko rup cji nie są oczy wi ście
do me ną cza sów współ cze -
snych, stąd za wsze pró bo -
wa no two rzyć za sa dy 
eli mi nu ją ce moż li wo ści 
de frau da cji.

„
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DO MI NIK ŁA ZARZ

Dziś o Rze szo wie mó wi się
sto li ca wo je wódz twa, ale
jesz cze kil ka na ście lat te mu
wca le to nie by ło ta kie pew -
ne. Wte dy to rząd pre mie ra

Buz ka, za pro po no wał no wą re for mę ad -
mi ni stra cyj ną kra ju, w któ rej przed sta wił
wi zję dwu na stu wo je wództw, w tym z sie -
dzi bą w Rze szo wie. Pro jekt skry ty ko wa no
m.in. pod wa ża jąc sens ist nie nia re gio nu
rze szow skie go. Osta tecz nie po wsta ło szes -
na ście wo je wództw. 

A jak to jest dziś? Dziś już nikt nie ma
wąt pli wo ści, że sto li cą Pol ski po łu dnio -
wo -wschod niej jest wła śnie Rze szów. Nikt
te go nie pod wa ża. Obec nie je ste śmy
o krok da lej - chce my, aby to mia sto uznać
za me tro po lię. Czy jest to za sad ne? Dla
wie lu na ukow ców, sa mo rzą dow ców, miesz -
kań ców re gio nu i rów nież dla mnie nie ma
wąt pli wo ści, że jak naj bar dziej tak.

Rze szów w miej sce Lwo wa

Rze szów, wbrew obie go wym, opi niom jest
jed nym z naj star szych miast Pod kar pa cia.
Je go hi sto ria za czy na się w 1354 ro ku od
otrzy ma nia praw miej skich. Z waż niej szych
dat moż na wspo mnieć rów nież 1658 r.
Wów czas Je rzy Lu bo mir ski za ło żył Ko le -
gium Pi ja rów, któ re by ło jed ną z nie licz nych

szkół śred nich w Pol sce, zresz tą w póź niej -
szych cza sach bar dzo sław ną wszech ni cą, w
któ rej kształ ci li się m.in. Igna cy Łu ka sie wicz
czy Wła dy sław Si kor ski. Ge ne ral nie Rze -
szów na prze strze ni wie ków roz wi jał się, ja -
ko śred ni ośro dek miej ski. Naj istot niej szym
fak tem w hi sto rii by ły la ta 1944/1945, kie -
dy to z te ry to rium Pol ski odłą czo no Lwów,
co spo wo do wa ło, że za chod nia część wo je -
wódz twa lwow skie go, któ ra po zo sta ła w
Pol sce stra ci ła ośro dek cen tral ny. Wte dy
ów cze sne wła dze pod ję ły de cy zję, że utwo -
rzo ny zo sta nie no wy re gion, w skład któ re -
go wej dą po zo sta ło ści daw ne go wo je wódz -
twa lwow skie go oraz wschod nia część
kra kow skie go.  Od tej po ry Rze szów za czął
się pręż nie roz wi jać, ja ko cen tra le mia sto
Pol ski po łu dnio wo -wschod niej, w ko lej -
nych la tach po wsta wa ły no we osie dla, uczel -
nie wyż sze, obiek ty kul tu ral ne czy uży tecz -
no ści pu blicz nej, cen tra han dlo we,
przed się bior stwa za rów no w sa mym mie -
ście, jak i w naj bliż szej je go oko li cy. 

Dziś je ste śmy w miej scu, w któ rym chce -
my, aby do ce nio no to, że Rze szów z po zy -
cji śred nie go mia sta wy rósł na pręż nie dzia -
ła ją cy ośro dek wo je wódz ki za le d wie w
prze cią gu kil ku dzie się ciu lat. Ja kie są ku te -
mu prze słan ki? W tym za kre sie chciał bym
głów nie po sił ko wać się ba da nia mi i da ny mi
or ga ni za cji, któ ra od po cząt ku lat 90-tych
zaj mu je się kwe stia mi pol skich me tro po lii,
mo wa tu taj o Unii Me tro po lii Pol skich. Or -
ga ni za cja ta przy ję ła de fi ni cje me tro po lii

m.in. ja ko „kom pleks osie dleń czy miast lub
mia sta wie dzy, w któ rym ży je po nad 500 tys.
miesz kań ców, a uczy się po nad 50 tys. stu -
den tów, sta no wią cych eu ro pej ski (po nadna -
ro do wy) wę zeł trans por to wy”. Re asu mu -
jąc, Unia Me tro po lii Pol skich w ra mach
swo je go po nad dwu dzie sto let nie go do -
świad cze nia pro po nu je, aby Pol skę roz wi jać
po przez 12 ob sza rów me tro po li tar nych,
dość rów no mier nie roz miesz czo nych w na -
szym kra ju.  Ob szar rze szow ski (tj. mia sto
i oko licz ne po wia ty) w tej kon cep cji obej -
mu je po nad 3,5 tys. km² i 613 tys. miesz kań -
ców, da je to 11. po zy cję w kra ju. Naj więk -
sze ob sza ry me tro po li tar ne w ra mach tej
kon cep cji to war szaw ski (bli sko 10 tys. km²
i po nad 3,2 mln miesz kań ców), ka to wic ki
(po nad 5,5 tys. km² i 2,8 mln miesz kań -
ców) oraz kra kow ski (7,1 tys. km² i ok. 2
mln miesz kań ców). Na po zy cji dzie sią tej
skla sy fi ko wa ny zo stał Lu bel ski Ob szar Me -
tro po li tar ny o ob sza rze ok. 4,2 tys. km² i
713 tys. miesz kań ców, na ostat niej bia ło -
stoc ki, gdzie ob szar okre ślo no na 5,1 tys.
pow. m² i ok. pół mi lio na lu dzi. 

Za sła bi na me tro po lię?

W jed nym z naj waż niej szych do ku men -
tów do ty czą cych roz wo ju kra ju tj. „Kon -
cep cji Prze strzen ne go Za go spo da ro wa -
nia Kra ju 2030”, nie ste ty, wy mie nia się na
stan obec ny tyl ko 10 ob sza rów me tro po -
li tar nych, do strze ga jąc tyl ko Lu blin. Dla -
cze go mi mo iż mó wi się o tym, że ta
część kra ju wy ma ga szcze gól ne go wspar -
cia, to po mi ja się tak waż ny czyn nik, jak
kre owa nie me tro po li tar no ści głów nych
miast wschod nich? Rze szów oraz Bia ły -
stok, rów nież ze wzglę dów hi sto rycz nych
trze ba wspie rać, pa mię ta jąc, że oby dwa te
mia sta prze ję ły funk cje me tro po li tar ne
po daw nych sto li cach wo je wództw tych
czę ści kra ju, na któ rych funk cjo nu ją. Po -
chy la jąc się nad Rze szo wem, cha rak te ry -

stycz ną ce chą je go ob sza ru me tro po li tar -
ne go jest to, że w sa mym rdze niu (ob szar
po wierzch ni mia sta w je go ofi cjal nych
gra ni cach) za miesz ku je sto sun ko wo ma ła
licz ba lud no ści. Jed nak wo kół (ota cza ją ce
po wia ty ziem skie) za miesz ku je względ nie
du ża licz ba osób funk cjo nal nie po wią za -
nych z tym że rdze niem. Po rów nu jąc to do
Lu bli na wi dać wy raź nie, że ilość miesz -
kań ców, jak i po wierzch nia, kształ tu ją się

po dob nie, z tą róż ni cą, że rdzeń (mia sto
Lu blin w ofi cjal nych gra ni cach) jest bar -
dziej za gęsz czo ny lud no ścio wo. Rze szów
obec nie to tak że co raz pręż niej szy ośro -
dek aka de mic ki i go spo dar czy (m.in. w
za kre sie bran ży lot ni czej oraz in for ma -
tycz nej), ale rów nież waż ny punkt na ma -
pie trans por to wej Pol ski (au to stra da, mię -
dzy na ro do we lot ni sko, stra te gicz na li nia
ko le jo wa). 

Mię dzy in ny mi z tych po wo dów na le ży
wspie rać dzia ła nia na rzecz uzna nia Rze -
szow skie go Ob sza ru Me tro po li tar ne go,
zwłasz cza w ofi cjal nych do ku men tach rzą -
do wych. To klu czo we dla roz wo ju Pol ski
po łu dnio wo -wschod niej. Co waż ne, głów -
nie ośrod ki me tro po li tar ne są i jesz cze bar -
dziej bę dą wspie ra ne z punk tu wi dze nia ich
zna cze nia dla kra jo wej i eu ro pej skiej po li -
ty ki roz wo ju. �

Rze szów - sto li ca wo je wódz twa pod kar pac kie go,
sie dzi ba die ce zji rze szow skiej, naj waż niej sze 
mia sto po łu dnio wo -wschod niej Pol ski, ma ją ce 
po nad 180 tys. miesz kań ców. Ta kie wzmian ki 
znaj dzie my w więk szo ści źró deł in for mu ją cych 
o sto li cy wo je wódz twa pod kar pac kie go. 
Tak też wie le osób po strze ga Rze szów, 
ale czy jest to do koń ca do bry opis te go mia sta?

Rze szow ski  Ob szar Me tro po li tar ny

NADA NIE RZE SZO WO WI 

STA TU TU ME TRO PO LII 

MO ŻE BYĆ KO LEJ NYM

IM PUL SEM DLA ROZ WO JU

POL SKI PO ŁU DNIO WO -

-WSCHOD NIEJ. 

FOT. PIOTR DU BIEL 

samorząd



Za czę ły się wa ka cje. Świa dec -
twa wy da ne, eg za mi ny zda ne
al bo ob la ne, urlo py roz pi sa ne,
bab cia do pil no wa nia przed -
szko la ka ścią gnię ta. Szko da,

że prze cięt ny Po lak ma tyl ko 20 czy 26
dni urlo pu i sze fa na gło wie, któ ry w okre -
sie let nim da wy ko rzy stać mak sy mal nie 15.
Chcia ło by się wię cej po le niu cho wać,
zwłasz cza, że wa ka cje trwa ją 62 dni. 

Co tu ro bić? Czy moż na po go dzić pra -
cę z urlo pem? Ano, Po lak po tra fi! Prze -
szło 120 lat te mu, na zie miach pol skich
po wstał ruch dział kow ców. Aż cięż ko
uwie rzyć w to, że pod pa no wa niem ce sa -
rzy nie miec kich, au stro wę gier skich i ca -
ra ro syj skie go po wsta ła ta ka idea. Ba,
prze trwa ła ona dwie na wał ni ce wo jen ne,
II RP, ko mu nizm i trwa na dal. Trwa łość
ru chu dział ko we go za słu gu je na sło wa
naj wyż sze go uzna nia, zwłasz cza w pań -
stwie, gdzie wła śnie o trwa łość nie zwy -
kle trud no. 

Sche mat ży cia spo rej czę ści miesz kań -
ców Rze szo wa, ale i in nych miast, wy glą da
w okre sie let nim po dob nie: do po po łu -
dnia pra ca, po tem szyb ki obiad al bo bez
obia du pro sto na dział kę. Tam trze ba prze -
ko pać grząd ki, pod ciąć drzew ka, sko sić
tra wę. W week end obo wiąz ko wo… grill.
Dla se nio rów ogró dek dział ko wy to z ko -
lei cen trum wio sen no -je sien nej eg zy sten cji
i po wód do du my.

Ta sie lan ka zo sta je jed nak za bu rzo na. Do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go tra wił wnio -
sek za rzu ca ją cy nie kon sty tu cyj ność ca łej
usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, na mo cy, któ rej owe dział ki funk cjo -
nu ją. W od po wie dzi Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców za ape lo wał do swo ich człon ków
o obro nę usta wy, ar gu men tu jąc, że je śli
TK uzna ją za nie kon sty tu cyj ną, dział ki
zo sta ną im ode bra ne. 

Au to rem wnio sku jest pro fe sor na uk
praw nych Lech Gar doc ki. Skar gę do Try -
bu na łu uza sad nia m.in. kon tro wer syj ną ro -
lą Pol skie go Związ ku Dział kow ców, sła bą
po zy cją wła ści cie li grun tów dzia łek, czy li

naj czę ściej Skar bu Pań stwa i sa mo rzą dów
oraz bra kiem na le ży tej ochro ny in te re sów
sa mych dział kow ców.

Czym w ogó le jest PZD? Je go głów na
funk cja to ad mi ni stro wa nie ogród ka mi.
PZD ma wszyst kie ogród ki dział ko we w
użyt ko wa niu wie czy stym lub zwy kłym, a
na stęp nie prze ka zu je je nie od płat nie da lej
do dział kow ców. Przy na leż ność dział kow -
ców do związ ku jest obo wiąz ko wa. PZD
ma wy łącz ność na przy dzie la nie dzia łek i
za rzą dza pra wie mi lio nem dzia łek o po -
wierzch ni prze szło 43 hek ta rów. Nie trud -
no się do my ślić, że w in te re sie tej or ga ni -
za cji jest utrzy ma nie sta tus quo. 

Jak na to miast przed sta wia się po zy cja i
in te res wła ści cie li grun tów dział ko wych?
Wła ści cie la mi są sa mo rzą dy i Skarb Pań -
stwa. Usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych na ka zu je m.in. uzy ska nie
zgo dy PZD na li kwi da cję ogro du (prze pis
ten zo stał pod wa żo ny przez prof. Gar -
doc kie go). I tu po ja wia się clou! Czy gdy -
by nie by ło usta wo we go na ka zu uzy ska nia
ta kiej zgo dy, to da lej ist nia ło by ty le ogro -
dów, co te raz? Czy te re ny na rze szow -

skim Za le siu, tak atrak cyj ne in we sty cyj nie
prze trwa ły by? Nie ma co się łu dzić. Na
pew no nie. Trze ba zdać so bie spra wę, że
wła ści cie le grun tów, na któ rych znaj du ją
się ogród ki dział ko we, w do bie kry zy su
i spo re go dłu gu chęt nie sprze da li by kil ka
hek ta rów, że by pod re pe ro wać bu dżet.
I tak na praw dę, dla cze go mie li by śmy za -
ka zy wać wła ści cie lo wi, że by roz po rzą dzał
swo ją rze czą we dle swo je go uzna nia?

Po wód jest je den i dla każ de go dział -
kow ca jest on oczy wi sty. Dział ki na le żą
do dział kow ców i ich ro dzin! To oni zaj -
mo wa li się tym te re nem przez dzie siąt ki lat,
dba li o nie go, roz bu do wy wa li, pie lę gno -
wa li, cza sem re kul ty wo wa li. Z ich punk tu
wi dze nia naj ko rzyst niej sza by ła by sy tu acja,
w któ rej nie by ło by żad nych po śred ni ków
i wy dzier ża wia ją cych. Wła ści cie la mi dzia -
łek już daw no po win ni zo stać sa mi dział -
kow cy. Ar gu men ty PZD, mó wią ce że to
wła śnie ta or ga ni za cja trzy ma pie czę nad
funk cjo no wa niem ogród ków dział ko wych,
nie są war te fun ta kła ków. O swo je in te re -
sy rów nie do brze za trosz czy li by się sa mi
dział kow cy.

Dziś ma my sy tu ację, w któ rej tak na -
praw dę ście ra ją się ze so bą dwie po tęż ne
gru py in te re sów: Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, chcą cy za cho wać swo je pra wa
i swo je wpły wy oraz sa mo rzą dy i Skarb
Pań stwa, któ re chęt nie do rzu cili by kil ka
zło tych do pu stych pu blicz nych skar bo -
nek. In te re sy dział kow ców nie li czą się
dla żad nej ze stron spo ru. W to czą cej się
wal ce, dział kow cy bę dą wy ko rzy sty wa ni
i ma ni pu lo wa ni przez więk szych gra czy.
Jed ni bę dą to ar gu men to wać za ma chem
na pra wa dział kow ców i chę cią od bio ru
ogród ka. Dru dzy bę dą uka zy wać PZD,
ja ko skost nia ły twór z PRL -owskim ro -
do wo dem. 

Tak więc dział kow cu rze szow ski, pod -
kar pac ki czy pol ski, nie daj się zwa rio wać
i walcz o swo je grząd ki, al tan kę i pra wo do
gril la! Jest Was pra wie 4 mi lio ny, więc nie
za po mnij cie, że je ste ście spo rym ka wał -
kiem wy bor cze go tor tu! �
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JA KUB SIE RADZ KI, asy stent,
Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania w Rze szo wie

Dział ko wiec na za gro dzie...



Pew nie każ dy przed się bior ca
zgo dzi się z te zą, że stro na in -
ter ne to wa fir my po win na na
sie bie za ra biać i być do dat ko -
wym źró dłem do cho du. Co

moż na zro bić, aby stro na www zy ski wa ła
na po pu lar no ści i by ła ła twiej sza do zna le -
zie nia?

Jed ną z pod sta wo wych sztu czek każ de go
po zy cjo ne ra jest do da nie stro ny do ka ta lo -
gów. Jest ich w In ter ne cie na praw dę spo ro.
Oczy wi ście moc po zy cjo ner ska ka ta lo gów
w ostat nim cza sie sys te ma tycz nie spa da.
Nie wol no ich jed nak lek ce wa żyć, po nie -
waż te naj bar dziej war to ścio we po tra fią
na dal do brze wpły nąć na war tość wi try ny.
Mo gą ge ne ro wać na tu ral ny ruch, gdyż
mnó stwo osób wciąż uży wa ka ta lo gów
stron in ter ne to wych, ja ko al ter na ty wę dla
wy szu ki wa rek. Przede wszyst kim jed nak
do bre ka ta lo gi wpły wa ją na po zy cję stro -
ny w po pu lar nych wy szu ki war kach, ta kich
jak Go ogle, Bing lub in ne. 

War to do dać swo ją stro nę do naj bar dziej
po pu lar nych ka ta lo gów (patrz ta bel ka).
Naj więk szą oglą dal ność ma ją oczy wi ście
ka ta lo gi por ta li ho ry zon tal nych, ta kich jak
onet.pl, wp.pl al bo in te ria.pl. Jed nak każ dy
do bry link ma wpływ na jej po zy cję w wy -
szu ki war ce. 

Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na ka -
ta lo gi te ma tycz ne, od po wia da ją ce bran ży,
w któ rej pro wa dzi my dzia łal ność. Co
praw da więk szość ka ta lo gów stron w In -
ter ne cie jest wie lo te ma tycz na i moż na
do nich do dać wła ści wie każ dą stro nę.
Na le ży jed nak po szu kać ta kich ka ta lo -
gów, któ re nie ak cep tu ją wszyst kich
stron, po nie waż są bar dziej skon kre ty -
zo wa ne tre ścio wo i sku pia ją się na da nym
ro dza ju wi tryn. Je śli przed się bior ca znaj -
dzie ka ta log te ma tycz ny, któ ry jest zwią -
za ny z je go ser wi sem, war to się za sta no -
wić nad do da niem go do nie go. Zy sku je
wte dy link, któ ry jest moc no po wią za ny
te ma tycz nie z  wi try ną. Przy kła do wo, je -
śli przed się bior ca po sia da stro nę o zio -
łach i pre pa ra tach zio ło wych, i zna lazł
ka ta log stron o me dy cy nie, to jest on bar -
dzo atrak cyj ny dla nie go. Ca ła te ma ty ka
ka ta lo gu jest zbli żo na do je go wi try ny,

gdyż zio ła ma ją prze cież za sto so wa nie
w le cze niu. Wy star czy tyl ko do dać stro nę
do od po wied niej ka te go rii. 

Do da nie stro ny in ter ne to wej do ka ta lo -
gów jest jed nym z waż niej szych za sad po -
zy ski wa nia lin ków po zy cjo nu ją cych. Trze -
ba jed nak do kład nie ana li zo wać te ka ta lo gi,
do któ rych chce my do dać stro nę. Sła be
i spa mer skie ka ta lo gi nie tyl ko nie po mo -
gą na szej wi try nie, ale mo gą na wet za szko -
dzić. Na szczę ście ja kość ka ta lo gów, w któ -
rych znaj du je się stro na in ter ne to wa fir my
jest tyl ko jed nym z wie lu ele men tów, któ -
re ma ją wpływ na zaj mo wa ne miej sce
w po pu lar nych wy szu ki war kach. 

W Pol sce po nad 97 proc. użyt kow ni ków
In ter ne tu szu ka in for ma cji za po mo cą wy -
szu ki war ki Go ogle.pl. Dla te go tak waż na
jest po zy cja, ja ką stro na fir my zaj mu je w
wy ni kach wy szu ki wa nia w tej naj po pu lar -
niej szej wy szu ki war ce. 

Oprócz do da nia stro ny do ka ta lo gów in -
nym spo so bem na po pra wie nie po zy cji
stro ny jest do da nie wi zy tów ki do Go ogle
Maps. Co raz czę ściej użyt kow ni cy In ter ne -
tu ko rzy sta ją z map, aby od szu kać in te re -
su ją cą ich usłu gę lub lo ka li za cję. 

Po nie waż Go ogle in te gru je wy szu ki wa nie
na stro nie Go ogle.pl, ze swo imi in ny mi
usłu ga mi, ta ki mi jak Youtu be al bo Go ogle
Maps, wy ni ki wy szu ki wa nia uwzględ nia ją
tak że tre ści z in nych ser wi sów na le żą cych
do Go ogle. Pa su ją ce za py ta nia w wy szu ki -
war ce kon ku ru ją z wy ni ka mi or ga nicz ny mi
Go ogle. W ten spo sób wpi su jąc da ne fra -
zy, moż na zna leźć się wy so ko w wy ni kach
wy szu ki wa nia nie po sia da jąc na wet wła -
snej stro ny. Wy star czy za miesz czo ny na

Youtu be film al bo wi zy tów ka na Go ogle
Maps, od po wia da ją ce wy szu ki wa nej fra -
zie. W ten spo sób bez du że go wy sił ku
moż na zna leźć się na pierw szych miej -
scach w wy szu ki war ce. 

Np. po szu ku jąc den ty sty w Rze szo wie,
wcho dzi my na stro nę wy szu ki war ki i wpi -
su je my fra zę: „den ty sta Rze szów”. Go -
ogle.pl dzię ki uści śle niu wy szu ki wa nia przy
po mo cy wy ra zu „Rze szów” wy świe tla w
pierw szej ko lej no ści wy ni ki dla ga bi ne tów
sto ma to lo gicz nych w sto li cy Pod kar pa cia.
Dzię ki te mu, że wy szu ki war ka ko rzy sta
z ba zy ad re sów z „Pa no ra my Firm” wi zy -
tów ka na szej fir my mo że już znaj do wać się
na Ma pach Go ogle. Je śli jed nak jej tam
nie ma, to moż na ją do dać w ła twy spo sób
i bez kosz tów zwią za nych z po zy cjo no -
wa niem. Ten pro sty za bieg mo że spra wić,
że znaj dzie my się na pierw szym miej scu w
Go ogle i do te go z ele men tem gra ficz -
nym, przy cią ga ją cym uwa gę i za chę ca ją -
cym do klik nię cia. Dla firm dzia ła ją cych na
lo kal nym ryn ku - jak ma łe za kła dy, lo ka le
usłu go we, ga bi ne ty itp. - Go ogle Maps jest
nie zwy kle sku tecz nym i co waż ne dar mo -
wym na rzę dziem pro mo cyj nym.

Aby do dać wi zy tów kę do ka ta lo gu Go -
ogle Maps, wy star czy się za re je stro wać
i do dać do ba zy firm lo kal nych Go ogle
Maps. Że by to zro bić, na le ży do ko nać wpi -
su w Cen trum firm lo kal nych Go ogle,
gdzie mo że my nie tyl ko do dać fir mę do
ma py, ale tak że lo go, fil my re kla mo we,
szcze gó ły usłu gi, go dzi ny otwar cia i wie le
in nych po trzeb nych in for ma cji. �

Wmo dzie pa nu je prze ko na -
nie, że ko lor czar ny wy -
szczu pla, po ma ga wi zu al -
nie po pra wić syl wet kę
i ukryć nie do sko na ło ści.

Ni by to praw da, ni by plot ka, ale to po wie dze -
nie po wta rza ne jest już z po ko le nia na po ko -
le nie i przez męż czyzn, i przez ko bie ty.

Czar ny PR, choć nie co młod szy, ma po -
dob ną funk cję. Ni by jest, ni by nie ist nie je,
a i tak wszy scy o nim mó wią i zwy kle wie -
dzą, jak zde fi nio wać. A dla tych, co nie
wie dzą, już tłu ma czę. Czar ny PR to dzia -
ła nia nie ko rzyst ne, ma ją ce zdys kre dy to -
wać fir mę, mar kę lub oso bę, przez co
zmniej sza się licz ba klien tów, zwo len ni -
ków, współ pra cow ni ków, kon tra hen tów
i nie tyl ko. Spe cja li ści od kil ku lat prze ko -
nu ją, że to, co na zy wa my czar nym PR -em,
wca le PR -em nie jest, bo nie ma nic wspól -
ne go z ety ką oraz za sa da mi praw dzi wej
in for ma cji i umie jęt nej ko mu ni ka cji, o któ -
re opie ra się PR. Spo ry spo ra mi, a praw dą
jest, że to, co kry je się pod na zwą „czar ny
PR”, mo że wpły nąć nie ko rzyst nie na za -
ufa nie, lo jal ność i pod ko pać dłu go bu do -
wa ny wi ze ru nek. A za to przyj dzie sło no
za pła cić, bo raz nad szarp nię tą re pu ta cję
bar dzo cięż ko od bu do wać. 

Z po zo ru na wet ma ły kry zys mo że do -
pro wa dzić do ogrom nych strat fi nan so wych
i to bez wzglę du na to, czy ma my do czy nie -
nia z ma łą fir mą, czy du żą kor po ra cją. Ci,
któ rzy wy ko rzy sta ją to na rzę dzie, do brze
o tym wie dzą. Wy szu ku ją sła by punkt fir my,
pro duk tu, mar ki, a na stęp nie wo kół nie go
bu du ją stra te gię znisz cze nia. Zwy kle po le ga
ona na pod da niu w wąt pli wość rze czy wi -
stych, uczci wych in ten cji da nej fir my lub
wy eks po no wa nie jej sła bych punk tów i za -
nie dbań. Czę sto sto su je się do te go np. me -
dia spo łecz no ścio we, fo ra in ter ne to we, prze -
cie ki do me diów opar te na praw dzi wych
in for ma cjach lub do mnie ma niach, plot kach,
pół praw dach itp. A wszyst ko po to, że by po -
ka zać prze ciw ni ka (kon ku ren cyj ną lub nie lu -
bia ną fir mę, po li ty ka) w nie ko rzyst nym świe -
tle i zgar nąć je go klien tów lub zwo len ni ków. 

Pi sząc o czar nym PR -rze, nie moż na po -
mi nąć przy kła du sprzed mie sią ca. Otóż
przy szedł mi na myśl słyn ny już film

o pol skich ki bo lach wy emi to wa ny przez
bry tyj ską sta cję te le wi zyj ną BBC, któ ra sły -
nie z bez stron ne go, rze tel ne go dzien ni -
kar stwa. Nie ste ty, film do ku men tal ny „Sta -
dio ny nie na wi ści”, w któ rym ostrze ga no
przed pol ski mi ki bo la mi i ra si sta mi, z do -
brym dzien ni kar stwem nie miał nic wspól -
ne go. Spodo ba ło mi się to, co ir landz ki
pu bli cy sta Lo uis Jac kob na pi sał o fil mie
BBC w “Sun day In de pen dent”: - Ten typ
dzien ni kar stwa do ku men tal ne go nie jest
zbyt od le gły od te go, co Sa cha Ba ron Co -
hen przed sta wia w po sta ciach ta kich jak Ali
G lub Bo rat.

Ale wra ca jąc do te ma tu - za sta na wiam
się, czy mo że dzia ła nie BBC by ło za pla no -
wa ne. Mo że Wiel ka Bry ta nia ba ła się, że ki -
bi ce spor to wi wy da dzą wszyst kie swo je
pie nią dze pod czas Eu ro 2012 i nie przy ja -
dą na Let nie Igrzy ska Olim pij skie or ga ni -
zo wa ne w tym ro ku w Lon dy nie. Nie rze -

tel ne dzien ni kar stwo (w koń cu po ka za li
tyl ko złą stro nę me czów w Pol sce), nad -
mier na tro ska o oby wa te li, a mo że czy sty
przy pa dek czy też czar ny PR? 

Jed nym wi ze ru nek psu je czar ny PR za pla -
no wa ny przez kon ku ren cję, in nym wy star -
czy brak od po wied niej ko mu ni ka cji z oto -
cze niem, przez co sa mi psu ją so bie
re pu ta cję. Ci, któ rzy in te re su ją się biz ne -
sem, z pew no ścią też nie raz sły sze li o Zbi -
gnie wie Gry ca nie, któ ry od lat ma fir mę
zaj mu ją cą się pro duk cją lo dów. A ci, któ rzy
ob ser wu ją świat show biz ne su na pew no
wie dzą, kim są Gry can ki - ce le bryt ki wa gi
cięż kiej, któ re nie tak daw no wkro czy ły na
sa lo ny. Mar ta, sy no wa Zbi gnie wa, wraz
z trze ma cór ka mi, za ma rzy ła o roz gło sie
i za czę ła lan so wać sie bie i cór ki w me diach.
Na to wiel bi cie le bły sków fle szy za re ago -
wa li bar dzo róż nie, bar dzo czę sto kry tycz -
nie. Zbi gniew Gry can od ra zu nie od ciął sy -
no wej i wnu czek od swo jej fir mo wej mar ki,
mi mo wie lu tek stów łą czą cych ją wła śnie
z lo da mi Gry can. Mo im zda niem za póź no
za re ago wał z wy da niem oświad cze nia, jak -
by chciał spraw dzić, czy mo że jed nak pa nie
z ro dzi ny wy pro mu ją mu mar kę. Mo że po -
dą żał za po wie dze niem pro mo cyj no -mar -
ke tin go wym „nie waż ne, co mó wią, niech
mó wią”. Nie ste ty, PR z tym po wie dze niem
się nie zga dza. Waż ne, że by mó wi li praw dę
i mó wi li do brze. Nie do zwo lo ne są tu nie -
do po wie dze nia czy spe ku la cje. Je śli Zbi -
gniew Gry can re ago wał wcze śniej, to nie -
ste ty nikt te go nie za uwa żył - ko mu ni kat
był ci chy i nie zbyt wy raź ny, przez co nie był
sku tecz ny. To mo gło go kosz to wać bar -
dzo wie le. Zbyt wie le. �
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Daj się zna leźć…

An na Ry znar -Musz 
do rad ca ds. mar ke tin gu

Zro bie ni „na czar no” 
mu szą dzia łać szyb ko

ZA RZĄ DZA NIE SY TU ACJĄ KRY ZY SO WĄ JEST KLU CZEM DO ZMNIEJ SZE NIE

STRAT. JAK TO ZRO BIĆ:

1. Wy przedź kry zys - za nim po ja wi się sy tu acja kry zy so wa, za sta nów się, ja kie two ja fir ma (lub pro dukt) ma sła -
be stro ny (we wnętrz ne i ze wnętrz ne), ja kie mo gą jej gro zić kry zy sy? Wy pisz je w punk tach.
2. Do każ de go z wy mie nio nych sła bych punk tów ko niecz nie opra cuj plan za cho wa nia. Co zro bić, jak, kto po wi nien
się za jąć po szcze gól ny mi za da nia mi, kie dy, za po mo cą ja kich na rzę dzi i środ ków, ile to mo że kosz to wać. 
3. Naj lep szym dzia ła niem jest szyb kie na pra wie nie błę du (je śli ta ki wy stą pił), a na stęp nie przy zna nie, że da na
sy tu acja już zo sta ła na pra wio na.
4. Za pew nij sta łe mo ni to ro wa nie sy tu acji i pu bli ka cji, gro ma dze nie, ana li zę i ar chi wi zo wa nie in for ma cji po ja wia ją -
cych się w róż ne go ro dza ju me diach. Śle dze nie na bie żą co sy tu acji fir my jest po to, aby w po rę za re ago wać. 

GRZE GORZ LE PIAN KA
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TO MASZ KUŹ NIAR: Czy wpro -
wa dzo ne w czerw cu zmia ny są po -
trzeb ne? 

MA REK PO RĘ BA: Tak. W Pol sce za
wy kro cze nia ka ry są ni skie, więc czę sto
kie row cy nie prze strze ga ją obo wią zu ją cych
prze pi sów. Pro wa dzą cy po jaz dy czę sto jeż -
dżą za szyb ko i roz ma wia ją w cza sie jaz dy
przez ko mór kę, ale gdy tyl ko prze kro czą
gra ni cę i wja dą np. na Sło wa cję, zu peł nie
zmie nia ją swo je za cho wa nie. Po wód? Tam
man da ty są znacz nie bar dziej do tkli we
i nikt nie po zwa la so bie na dys ku sję z po -
li cjan ta mi. 

- Czy wpro wa dzo ne zmia ny przy -
czy nią się do po pra wy bez pie czeń -
stwa na na szych dro ga?

- My ślę, że tak. No wy ta ry fi ka tor punk -
tów kar nych ma na ce lu po pra wę bez pie -
czeń stwa dzie ci, pa sa że rów oraz pie szych.
Zmia na prze pi sów za ostrza ka ry za wy kro -
cze nia, któ re na ra ża ją na nie bez pie czeń -
stwo in nych użyt kow ni ków. Wzro sły ka ry
mię dzy in ny mi za par ko wa nie na miej scu
dla nie peł no spraw nych, wy prze dza nie na
przej ściach dla pie szych, jak rów nież za blo -
ko wa nie skrzy żo wa nia, więc zmia ny te po -
win ny po pra wić bez pie czeń stwo nas
wszyst kich, za rów no kie row ców, jak i pie -
szych. 

- Li mit na po zio mie 24 punk tów po -
zo sta nie bez zmian, a jak z ka ra mi
fi nan so wy mi?

- Jest to do bra i zła wia do mość dla kie -
row ców. Ka ry fi nan so we po zo sta ły bez
zmian, na to miast du żo ła twiej moż na stra -
cić pra wo jaz dy. Zwłasz cza, że w przy pad -
ku mło dych kie row ców li mit jest jesz cze
niż szy i wy no si 20 punk tów. Tak na praw -
dę z pra wem jaz dy moż na się po że gnać za
jed nym za ma chem. Wy star czy prze kro -
czyć pręd kość o wię cej niż 50 km/h, roz -
ma wiać przez ko mór kę i wy prze dzić in ne
au to na przej ściu. Ale za tak po waż ne wy -
kro cze nia ka ra też mu si być wy so ka. Sko -
ro kie row cy nie bo ją się man da tów, mo -
że przy ha mu je ich groź ba utra ty pra wa
jaz dy.

- W Wo je wódz kim Ośrod ku
Ru chu Dro go we go ist nie je
moż li wość ska so wa nia
punk tów, po przez od by -
cie od po wied nie go szko -
le nia. Na czym to po le -
ga? 

- Punk ty ka su ją się z kon ta
po 12 mie sią cach od otrzy ma -
nia man da tu, w tej chwi li li mi -
tu punk tów nie moż na prze kro -
czyć w cią gu jed ne go ro ku. Na
ra zie każ dy kie row ca raz na pół
ro ku mo że wziąć udział w kur sie
re du ku ją cym ich licz bę o sześć.
Ta kie szko le nie z udzia łem po -
li cjan ta i psy cho lo ga trans por -
tu trwa ca ły dzień i kosz tu je
250 zł. Jed nak od przy szłe -

go ro ku ka so wa nia już nie bę dzie. Je śli kie -
row ca uzbie ra 24 punk ty, to zo sta nie skie -
ro wa ny na po wtór ny kurs i eg za min. �

Zmienił się 
taryfikator mandatów

NO WY TA RY FI KA TOR PUNK TÓW – PRZY KŁA DO WA PUNK TA CJA ZA WY KRO CZE NIA W RU CHU DRO GO WYM

WY KRO CZE NIE KA RA

Par ko wa nie na miej scu dla nie peł no spraw nych 5 pkt. – daw niej 0 pkt.

Roz mo wa przez te le fon ko mór ko wy 5 pkt. – daw niej 0 pkt.

Wjeż dża nie na skrzy żo wa nie, je śli za nim lub na nim nie ma miej sca do kon ty nu owa nia jaz dy 2 pkt. – daw niej 0 pkt.

Za kry wa nie m.in. świa teł, ozna czeń czy ta blic re je stra cyj nych 3 pkt. - daw niej 0 pkt.

Zwięk sza nie pręd ko ści przez kie ru ją ce go po jaz dem wy prze dza nym 3 pkt. - daw niej 0 pkt.

Utrud nia nie lub ta mo wa nie ru chu po przez nie sy gna li zo wa nie lub błęd ne sy gna li zo wa nie 
ma new ru (nie uży wa nie lub nie wła ści we uży wa nie kie run kow ska zów) 2 pkt. - daw niej 0 pkt.

Prze wóz dzie ci nie zgod nie z prze pi sa mi 6 pkt. - daw niej 3 pkt.

Prze wo że nie pa sa że rów nie zgod nie z prze pi sa mi 4 pkt. – daw niej 1 pkt.

Prze wo że nie pa sa że rów w licz bie prze kra cza ją cej do pusz czal ną od 1 do 10 pkt. – daw niej 1 pkt.
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MI CHAŁ ANIOŁ CZYK 

Gru pa Za dba ne au to.pl to
sieć warsz ta tów w War sza -
wie, Kra ko wie i Rze szo -
wie. Zaj mu ją się au to de ta -
lin giem, czy li sztu ką

przy wra ca nia au tom per fek cyj ne go, nie -
mal fa brycz ne go sta nu. Ser wis w Rze szo -
wie pro wa dzi Bar tosz Śro doń, któ ry po -
mysł na biz nes pod pa trzył w Wiel kiej
Bry ta nii, ko leb ce au to de ta ilin gu. Wcze -
śniej bez sku tecz nie ta kie go warsz ta tu szu -
kał w Pol sce, aby od no wić swój wóz.

- Z Wiel kiej Bry ta nii wy wo dzi się więk -
szość firm pro du ku ją cych pro fe sjo nal ną
che mię sa mo cho do wą, tam pra cu ją naj -
lep si spe cja li ści w tym fa chu, na cze le z
Pau lem Dal to nem, czy li oso bą przy go to -
wu ją cą sa mo cho dy m.in. dla słyn ne go na
ca łym świe cie pro gra mu Top Ge ar. Po my -
śla łem, że sko ro tam ta ki biz nes funk cjo nu -
je spraw nie, to dla cze go nie prze nieść go na
pol ski grunt? – opo wia da pan Bar tosz.

Biz ne su trze ba pil no wać

Gru pa ru szy ła w 2004 r. Był to do bry
czas, bo w Pol sce za czę ły otwie rać się te -
go ty pu fir my. Za rów no wy ko nu ją ce usłu -
gi, jak i pro du ku ją ce oraz sprze da ją ce pro -
fe sjo nal ną che mię sa mo cho do wą. Cho ciaż
po my sło daw ca przed się wzię cia mógł by
sa mo dziel nie pro wa dzić więk szą licz bę
warsz ta tów, w gru pie Za dba ne au to.pl
funk cjo nu je cie ka wa za sa da: każ dy z od -
dzia łów ma swo je go wła ści cie la. Zda niem
B. Śro do nia, tyl ko ta kie roz wią za nie gwa -
ran tu je naj wyż szy po ziom usług i przede
wszyst kim sta łą i nie zmien ną ja kość wy -
ko ny wa nej pra cy. 

- Je że li pie czę nad każ dym punk tem
miał by spra wo wać za trud nio ny pra cow -
nik, któ ry co mie siąc do sta je pen sję, to w
pew nym mo men cie przy cho dził by tyl ko
do pra cy na za sa dzie od 8 do 16 i na tym
ko niec. Tym cza sem, je że li je steś wła ści -
cie lem fir my, to po świę casz te mu ca ły
swój czas, na wet je że li miał byś pra co -
wać po 18 - 20 go dzin na do bę. A i ta kie
przy pad ki się zda rza ją, bo chce my utrzy -

mać cią gły roz wój fir my – mó wi pan
Bar tek.

Ta kie po dej ście do pro wa dze nia fir my
po zwa la wła ści cie lo wi nie tyl ko cie szyć się
z wy ko na nej pra cy, ale przede wszyst kim
za ra biać pie nią dze. - Bo po mi mo te go, że
każ dy z nas jest wiel kim mi ło śni kiem sze -
ro ko po ję tej mo to ry za cji, to Za dba ne au -
to.pl jest przede wszyst kim biz ne sem.
Nie moż na so bie po zwo lić na chwi le sła -
bo ści, kie dy pra cu je się dla je dy ne go w
Pol sce sa lo nu Fer ra ri i Ben tleya – opo wia -
da wła ści ciel. 

Kom plek so wa re no wa cja

Gru pa Za dba ne au to.pl na po cząt ku swo -
jej dzia łal no ści zaj mo wa ła się je dy nie au -
to de ta ilin giem, czy li wie lo eta po wym przy -
wra ca niem sta nu sa mo cho du do ide ału. Z
bie giem cza su i na bie ra niem więk szej prak -
ty ki w za kres usług we szły do dat ko we ele -
men ty, m.in. re no wa cja wnętrz, kom plek -
so we szy cie ta pi ce rek, la kie ro wa nie
uszko dzo nych ele men tów, czy na pra wia nie
uszko dzeń po szko dach par kin go wych.
Wpro wa dze nie ta kich usług by ło moż li we
po przez bli ską współ pra cę z sze re giem
pod wy ko naw ców, spe cja li stów w swo im
fa chu. W tej chwi li fir ma po tra fi za mie nić
znisz czo ne au to w praw dzi we cac ko, za -
rów no z ze wnątrz, jak i w środ ku. 

Kil ka eta pów

Jak wy glą da re no wa cja sa mo cho du?
- Pra ce nad po jaz dem za czy na my od do -
kład ne go umy cia. Za po mo cą spe cja li -
stycz nej che mii usu wa my za nie czysz cze -
nia po cho dze nia nie orga nicz ne go, ta kie
jak np. as falt. Na stęp nie przy stę pu je my
do do kład ne go zmie rze nia gru bo ści po -
wło ki la kier ni czej i we ry fi ka cji je -
j sta nu pod ką tem za ry so wań, zma to wień,
prze bar wień i od pry sków – mó wi biz -
nes men.

Ko lej nym kro kiem jest do kład ne okle je -
nie ele men tów pla sti ko wych i gu mo wych,
w ce lu za bez pie cze nia ich przed przy pad -
ko wym uszko dze niem pod czas re no wa cji.
Klu czo wym ele men tem prac jest 4-eta po -

Au to de ta iling – sztu ka re no wa cji au ta
wa ko rek ta la kie ru, do pro wa dza ją ca je go
stan do ide ału. – Tyl ko w wy jąt ko wych sy -
tu acjach uży wa my wod ne go pa pie ru ścier -
ne go. Każ dy na stę pu ją cy po so bie etap
ma na ce lu usu nię cie do 95 proc. nie do sko -
na ło ści la kie ru, aż do nada nia mu wy so kie -
go po ły sku. Jed nym z naj waż niej szych eta -
pów ko rek ty jest usu wa nie tak zwa nych
ho lo gra mów, czy li wi docz nych w peł nym
słoń cu „za ma zań”, któ re sku tecz nie po -
zba wia ją sa mo chód od po wied niej pre zen -
cji – wy ja śnia pan Bar tek.

Każ dy z eta pów po prze dzo ny jest do -
kład ną in spek cją la kie ru z wy ko rzy sta niem
al ko ho lu izo pro py lo we go, któ ry po ma ga
po zbyć się resz tek pa sty po ler skiej z nad -
wo zia. Po wy ko na niu ko rek ty, sa mo chód
jest po now nie grun tow nie my ty z wy ko -
rzy sta niem środ ka od tłusz cza ją ce go. Na
tak przy go to wa ny, ja ło wy la kier sto su je się
zróż ni co wa ne za bez pie cze nia, od pro stych
wo sków na ba zie car nau by, po za awan so -
wa ne tech no lo gicz ne za bez pie cze nia krze -
mo we o du żej trwa ło ści. Wnę trza po jaz du
rów nież pod da wa ne są za bie gom re no wa -
cyj nym i pie lę gna cyj nym. Naj waż niej szym
ele men tem jest do kład ne wy czysz cze nie i
od tłusz cze nie środ ka, w ce lu za im pre gno -
wa nia. Dzię ki te mu wnę trze za cho wu je
swo ją czy stość przez dłu gi okres. Czas wy -
ko ny wa nych za bie gów oscy lu je w oko li -
cach 3 dni. Ce ny usta la ne są in dy wi du al nie
po oglę dzi nach po jaz du. Za le żą one od
wiel ko ści, ko lo ru, stop nia znisz cze nia.
Roz pię tość ce no wa wa ha się w prze dzia le
od 400 zł do 6000 zł net to.

Klien ta trze ba na uczyć

Jak mó wią wła ści cie le, pro wa dze nie ta -
kie go biz ne su w Pol sce to swo je go ro -
dza ju mi sja. - Pol ska to kraj, w któ rym ca -
ły czas po ku tu je przy zwy cza je nie, że im
tward sze na rzę dzie do my cia sa mo cho -
du, tym le piej, bo „do brze się umy je”. A
to nie praw da. Uży wa nie wszel kie go ro -
dza ju szczo tek, gą bek, skro ba czek i in -
nych wy na laz ków nie wpły wa ko rzyst nie

na stan po wło ki la kier ni czej. Na szym
obo wiąz kiem jest wy tłu ma czyć to klien -
tom – mó wi B. Śro doń.

Klien ci sie ci po re no wa cji au ta otrzy mu ją
ze staw do pie lę gna cji nad wo zia. Za miast
szczot ki to de li kat na rę ka wi ca z mi kro fi bry,
w miej sce pa pie ro wych ręcz ni ków do osu -
sze nia nad wo zia - spe cjal na szmat ka. Klient
zo sta je wy po sa żo ny tak że w wie dzę - jak do -
brze umyć sa mo chód. Aby uła twić kie row -
com co dzien ną pie lę gna cję sa mo cho dów,
Gru pa Za dba ne au to.pl pra cu je wła śnie nad
no wym pro jek tem, po le ga ją cym na otwar ciu
au to ry zo wa nych punk tów pie lę gna cyj nych,
czy li pro fe sjo nal nych myj ni. - Kie row ca bę -
dzie mógł zo sta wić tu swój sa mo chód i bę -
dzie miał pew ność, że usłu ga bę dzie wy ko -
na na na naj wyż szym po zio mie bez oba wy
o stan po jaz du. To ko niecz ne, po nie waż
klien ci po wi zy cie w na szych od dzia łach nie
ma ją póź niej miej sca, w któ rym ktoś bę dzie
w sta nie utrzy mać im sa mo cho dy we wła ści -
wej kon dy cji – uwa ża B. Śro doń. 

Che mia z naj wyż szej pół ki

Fir ma na po cząt ku ro ku za an ga żo wa ła
się w bar dzo cie ka wy pro jekt, po le ga ją cy
na two rze niu pierw szej pol skiej li nii che mii
do au to de ta ilin gu. Wraz ze zna nym pol -
skim pro du cen tem che mii prze my sło wej
two rzy pro duk ty, któ re bę dą speł nia ły naj -
wyż sze świa to we stan dar dy w dzie dzi nie
au to de ta ilin gu. Ma ją to być pre pa ra ty
kwar co we i ce ra micz ne, a więc bar dzo za -
awan so wa ne i dłu go wiecz ne pro duk ty, ja -
kie wy twa rza je dy nie kil ka firm na świe cie.
- Bran ża jest bar dzo roz wo jo wa, a więc my
rów nież mu si my być na szpi cy, na dą ża jąc
za ak tu al ny mi no wo ścia mi. Zwłasz cza, że
na pol skim ryn ku jest już kil ka firm, któ -
re re pre zen tu ją świa to wą kla sę w dzie dzi -
nie au to de ta ilin gu. Jed nak to, czy jest ich
du żo, tak na praw dę nie ma zna cze nia. Oby
by ło ich jak naj wię cej, po nie waż wszy scy
lu bi my do brze wy glą da ją ce i ład nie utrzy -
ma ne sa mo cho dy, a ser wi sy wła śnie to za -
pew nia ją – prze ko nu je wła ści ciel fir my. �

Praw dzi we cac ko po tra fią zro bić na wet z ma to we go, znisz czo ne go i moc no 
za bru dzo ne go au ta. Po le ru ją i na błysz cza ją ka ro se rie, na pra wia ją znisz czo ne 
ta pi cer ki, usu wa ją za ry so wa nia z szyb. Klien ci? Świa to wa czo łów ka, na cze le 
z Fer ra ri i Ben tley em.

Od po cząt ku ist nie nia, przez gru pę prze wi nę ło się już ok. 1500 sa mo cho dów, ło dzi, he li kop te rów i in nych
cie ka wych po jaz dów. Spe cja li ści Za dba ne au to.pl pra cu ją nad re no wa cją naj lep szych mo de li Fer ra ri, Lam -
bor ghi ni, Aston Mar ti na czy Ben tleya. W ser wi sach go ści ły naj droż sze mo de le aut na świe cie. Efek tu prac
nad wie lo ma z nich nie ste ty nie moż na za pre zen to wać, ze wzglę du na umo wę z wła ści cie la mi po jaz dów.
Każ dy z od dzia łów to bar dzo do brze wy po sa żo ne cen trum, dys po nu ją ce wy spe cja li zo wa ny mi pro duk ta mi i
urzą dze nia mi, po zwa la ją cy mi kom plek so wo prze pro wa dzać usłu gę au to de ta ilin gu. W wy po sa że niu każ de -
go z cen trów są sa mo cho dy ser wi so we, po zwa la ją ce na wy ko ny wa nie usług po za sie dzi bą, oraz la we ty,
któ re umoż li wia ją przy wo że nie sa mo cho dów na ży cze nie klien ta, ta kie jak np. sa mo cho dy za byt ko we
bądź wy ści go we bez pra wa re je stra cji.

Za dba ne au to.pl jest przede
wszyst kim biz ne sem. Nie moż na
so bie po zwo lić na chwi le 
sła bo ści, kie dy pra cu je się 
dla je dy ne go w Pol sce sa lo nu
Fer ra ri i Ben tleya – opo wia da
wła ści ciel. 

„
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KA ROL WOJ CIE CHOW SKI

Ży la ki, uczu cie „cięż kich nóg”,
za kwa sy to tyl ko kil ka pro ble -
mów „cho dzą cych” pra cow ni -
ków. Na to miast ci non -stop
sie dzą cy na krze słach ma ją pro -

ble my z od cin kiem lę dź wio wym krę go słu pa
i na pię te mię śnie kar ku, któ re w efek cie wy -
wo łu ją bó le gło wy. Nie le czo ne mo gą do -
pro wa dzić do cięż szych scho rzeń. Ge ne ral -
nie bó le krę go słu pa to cho ro ba cy wi li za cyj na
i skar ży się na nią osiem na dzie sięć osób.
Nie ste ty, au tor tek stu rów nież ma du że szan -
se zna leźć się w tym gro nie. Bo wiem cięż ko
jest pi sać, jeż dżąc na sta cjo nar nym ro wer ku,
więc tra fi łem do gru py na ra żo nej na „bó le”.

Re ge ne ra cja i go je nie ran 

W po szu ki wa niu roz wią za nia te go pro -
ble mu tra fi łem na urzą dze nia Va cu med i

Aqu amas sa ge w ga bi ne cie re ha bi li ta cji
“Ru dek” w Rze szo wie. Pierw sze z tych
urzą dzeń ge ne ru je na prze mian ci śnie -
nie ujem nie i do dat nie, sty mu lu jąc prze -
pływ krwi i lim fy. Pod ci śnie nie po wo du -
je za sy sa nie krwi i tle nu do koń czyn
dol nych, a ci śnie nie do dat nie trans por tu -
je krew żyl ną i koń co we pro duk ty prze -
mia ny ma te rii ży ła mi oraz na czy nia mi
lim fa tycz ny mi do tu ło wia. Jak wy ja śni ła
mi mgr Elż bie ta Ru dek – kie row nik ga bi -
ne tu Ru dek, znaj du ją ce go się przy ul.
Het mań skiej w Rze szo wie – Va cu med
zno si obrzę ki i krwia ki, przy spie sza pro -
ce sy re ge ne ra cji i go je nia ran, a przy oka -
zji od cią ża i lek ko roz cią ga dol ny do ci nek
krę go słu pa. Do dat ko wo pa nie mo gą wy -
ko rzy stać to urzą dze nie do wal ki z cel lu -
li tem, ale po trzeb ne bę dą rów nież spe -
cjal ne kre my. Oczy wi ście, nie za stą pi to
ak tyw no ści fi zycz nej czy die ty, ale już po
kil ku za bie gach skó ra jest du żo bar dziej
gład ka – do da je Elż bie ta Ru dek. 

Pa nów po cie szy fakt, że sto so wa nie Va -
cu me du jest wska za ne przy za bu rze niach
erek cji po cho dze nia na czy nio we go. Sam
za bieg trwa 30-40 mi nut i nie jest w ża den
spo sób bo le sny, na wet nie wy wo łu je kon -
kret nych wra żeń, po mi ja jąc wra że nie le że -
nia na łóż ku w becz ce – bo wiem ko mo ra
ma kształt cy lin drycz ny. Jak przy każ dej te -
ra pii, są rów nież prze ciw wska za nia, ale one
ogra ni cza ją się do cho rób ser ca, cho rób za -
krze po wych, sta nów za pal nych i cią ży.

Ma saż wod ny w… ubra niu 

Dru gim z urzą dzeń jest Aqu amas sa ge.
Dzię ki nie mu mo że my za sto so wać ma saż
wod ny w… ubra niu. Cięż ko mi by ło wy -
obra zić to so bie, do pó ki nie zo ba czy łem
urzą dze nia i nie sko rzy sta łem z nie go.
Dzia ła nie su che go ma sa żu wod ne go wy ja -
śnia mi Elż bie ta Ru dek. - Wy po sa żo ny jest
on w ze spół 36 dysz na try sko wych
ukształ to wa nych na wzór li te ry „V”. Pa -

cjen ta przed wo dą chro ni trwa ła wo do -
od por na po wło ka, któ ra w trak cie ma sa -
żu do pa so wu je się do kształ tu na szych
ple ców i nóg – opi su je urzą dze nie. Jak
pod kre śla – ma saż ten łą czy w so bie za -
le ty tra dy cyj ne go ma sa żu ręcz ne go, wi -
bra cyj ne go i te ra pii ciepl nej z efek tyw no -
ścią ma sa żu wod ne go. To je dy ne ta kie
urzą dze nie na Pod kar pa ciu – mó wi z
du mą. Sa mo wra że nie z po by tu w urzą -
dze niu jest dziw ne, bo wcho dzi się do
nie go w ubra niu i czu je jak ude rza wo da,
ale gdy się już do te go przy zwy czai –
dzia ła bar dzo od prę ża ją co. Po 15 mi nu -
tach za bie gu obej mu ją ce go ma saż ple -
ców i nóg wy cho dzi się wy raź nie zre lak -
so wa nym. War to sko rzy stać w sy tu acji
na pię cia mię śnio we go, spo wo do wa ne go
stre sem, np. po nie tra fio nej in we sty cji w
grec kie ob li ga cje.

Za rów no Va cu med, jak i Aqu amas sa -
ge, po zwa la ją w krót kim cza sie po pra wić
kom fort nóg i ple ców, ale też na strój.
Za le ca się, aby se ria obej mo wa ła od po -
wied nio dwa na ście i dzie sięć za bie gów.
W przy pad ku Va cu me du, co dru gi dzień,
na to miast Aqu amas sa ge sto so wać moż -
na co dzien nie. �

Jak mó wi rzym skie przy sło wie „omne ni mum no cet”, czy li każ dy nad miar 
szko dzi. Do ty czy to rów nież ludz kie go or ga ni zmu, a szcze gól nie nad mia ru 
pra cy w jed nej po zy cji. Za rów no sie dzą cy, jak i sto ją cy tryb wy ko ny wa nia 
za wo do wych obo wiąz ków, mo że być przy czy ną scho rzeń. 

Re cep ta na ból

W czerw co wym nu me rze „Stre fy” uka zał się wy wiad z An drze jem Rud kiem,
w któ rym na pi sa li śmy, że urzą dze nie Sa lus -Ta lent le czy ostro gę pię to wą.
Pra gnie my spro sto wać, że ww. scho rze nie le czo ne jest przy po mo cy fa li
ude rze nio wej. Za błąd ser decz nie prze pra sza my.

Spro sto wa nie

Do dat ko wo pa nie mo gą 
wy ko rzy stać to urzą dze nie 
do wal ki z cel lu li tem, 
ale po trzeb ne bę dą 
rów nież spe cjal ne kre my.
Oczy wi ście, nie za stą pi
to ak tyw no ści fi zycz nej 
czy die ty.

„
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TO MASZ KUŹ NIAR 

Ac ti ve Tra de ofe ru je bo ga te w
atrak cje pro gra my wy jaz dów
ad re so wa ne i do sto so wa ne do
po trzeb naj młod szych, tro chę
star szych i tych zu peł nie do ro -

słych. Fir ma spe cja li zu je się w or ga ni zo wa niu
wy cie czek dla szkół i za kła dów pra cy. Cie szy
się nie na gan ną opi nią wśród klien tów i po -
śred ni ków. 

W tym se zo nie naj więk szą po pu lar no ścią
cie szą się week en do we wy ciecz ki w pol skie
Gó ry Sto ło we, po łą czo ne z wy pa dem do
cze skiej Pra gi.  Gó ry znaj du ją się na te re nie
Su de tów, w po bli żu pol sko -cze skiej gra ni cy.

Jest to nie zwy kle ma low ni czy i bar dzo do -
brze przy go to wa ny tu ry stycz nie te ren. Dzię -
ki licz nym szla kom moż na po dzi wiać
wszyst kie oso bli wo ści skal ne ma sy wu ta kie
jak: „skal ne mia sto“ na Szcze liń cu Wiel -
kim, skal ne la bi ryn ty Błęd nych Skał w ma -
sy wie Skal nia ka, Skal ne Grzy by, Rad kow skie
Ska ły, pięk ne wi do ko wo Ska ły Pu cha cza
oraz Łę życ kie Skał ki po ło żo ne w kra jo bra -
zie przy po mi na ją cym sa wan nę.

Szcze gól ne wra że nie ro bi naj wyż szy
szczyt Gór Sto ło wych -  Szcze li niec Wiel -
ki.  Moż na się na nie go wdra pać po 680 ka -
mien nych scho dach. Ero zja wy rzeź bi ła tu
wspa nia łe for my skal ne. Np. szcze li na Pie -
kieł ka ma ok. 100 m dłu go ści i 20 m głę -
bo ko ści, co two rzy w niej spe cy ficz ny mi -
kro kli mat o ni skiej tem pe ra tu rze i du żej
wil got no ści po wie trza. In ną oso bli wą for -
mą skal ną są Błęd ne Ska ły. Ma ją od 6 do
11 m wy so ko ści  i obej mu ją ob szar ok. 22
ha. Znaj du je się na nich la bi rynt szcze lin
i za uł ków, nie kie dy nie zwy kle wą skich, od -
dzie la ją cych blo ki skal ne kil ku na sto me tro -
wej wy so ko ści. 

Cza ro dziej ski świat go ty ku 
i ba ro ku 

Pra ga to jed no z naj bar dziej nie zwy kłych
miast Eu ro py. Jest miej sce, w któ rym to, co
mi nę ło, prze pla ta się z te raź niej szo ścią. Ar -
chi tek tu ra te go mia sta to praw dzi wa en cy -
klo pe dia i prze kro jo wy pod ręcz nik, pro wa -
dzą cy po przez sty le i prą dy w hi sto rii sztu ki.
Za dzi wia nie zwy kłą at mos fe rą ba ro ko wych
ko ścio łów i pa ła ców, go tyc kich wież, re ne -
san so wych, se ce syj nych i ku bi stycz nych do -
mów miesz czań skich oraz barw nym świa -
tem karczm, knajp i tanc bud, w któ rych
mi mo mro wia tu ry stów każ dy znaj dzie swój
kąt, gdzie po ży wi się kne dli ka mi i wy chy li
ku fel wy jąt ko we go pi wa.  Sto li ca Czech
skła da się z kil ku hi sto rycz nych czę ści sta -
no wią cych głów ny cel wę dró wek ty się cy
tu ry stów z ca łe go świa ta. Są to: Sta re Mia -
sto z ży dow skim Jo se fo vem, No we Mia -
sto, Ma ła Stra na, Hrad cza ny i Wy szeh rad.

Mia sta te sta no wią naj więk szy cze ski na ro -
do wy re zer wat urba ni stycz ny.

Sta re Mia sto

To hi sto rycz ne cen trum Pra gi, peł ni ło
funk cję „Trak tu Kró lew skie go”, po któ -
rym mo nar cho wie zmie rza li na ko ro na cję,
pre zen tu jąc się tłu mom pod da nych. Sta re
Mia sto roz cią ga się  w za ko lu We łta wy,
po mię dzy mo stem Ka ro la, a koń cem uli cy
Ce let nej na wscho dzie. 

Jed ną z więk szych je go atrak cji jest Ry nek
Sta ro miej ski (Sta roměstské náměstí), na któ -
rym wzno si się ma je sta tycz ny ra tusz ze sław -
nym ze ga rem astro no micz nym – Or loj. Co
go dzi na - od 8 do 20 -  ze gar roz gry wa ten
sam spek takl. W gór nych oknach kon struk -
cji ze ga ra po ja wia ją się po sta cie 12 apo sto łów,
któ rym po ni żej gro żą: ko stu cha z klep sy drą
otwie ra ją ca ca łe wi do wi sko przy dźwię ku
dzwo nów po grze bo wych, Żyd z miesz kiem
srebr ni ków, po ga nin Tu rek i wy obra że nie
próż no ści z lu strem w dło ni. 

Bę dąc w Pra dze nie spo sób nie przejść
przez Most Ka ro la (Karlův most). Obiekt
otrzy mał ta ką na zwę w 1870 r., wcze śniej
okre śla ny był ja ko Ka mien ny. Pro wa dzi ze
Sta re go Mia sta na Hrad cza ny przez Ma łą
Stra nę. Li czy 520 m dłu go ści i 10 m sze ro -
ko ści. Je go ozdo bą jest ga le ria 30 grup rzeźb
sta wia nych już od XVII stu le cia.

Du mą Cze chów jest Kle men ti num, czy li
ba ro ko wy bu dy nek daw ne go ko le gium je zu -
ic kie go. Dziś znaj du je się tu Bi blio te ka Na ro -
do wa. Przy oka zji spe cjal nych wy staw moż -
na obej rzeć nie zwy kle cen ne ma nu skryp ty. 

Naj star szy uni wer sy tet w Eu ro pie Środ -
ko wo -Wschod niej znaj du je się wła śnie w
Pra dze i no si na zwę - Ka ro li num. Uni wer -
sy tet zo stał za ło żo ny w 1348 r. Obec nie
za re zer wo wa ny jest głów nie na uro czy sto -
ści roz da nia dy plo mów. 

No we Mia sto

Naj bar dziej ży wą czę ścią Pra gi jest No we
Mia sto. Je go chlu bą jest Te atr Na ro do wy (Na -

Nie za po mnia ny week end   nad We łta wą
Osiem lat te mu w No wej Dę bie (pow. tar no brze ski)
po wsta ło nie wiel kie biu ro po dró ży Ac ti ve Tra de.
Dzię ki cięż kiej pra cy i wy so kie mu po zio mo wi ob słu gi
klien tów, fir ma ugrun to wa ła so bie po zy cję jed ne go 
z naj bar dziej pro fe sjo nal nych prze woź ni ków 
na pol skim ryn ku.

rod ni di va dlo). Ope ra Na ro do wa (Stat ni ope ra),
Dom Miej ski (Obecní dům) oraz Ra tusz No -
wo miej ski (No voměstská rad ni ce),  Plac Wa cła -
wa (Václa vské náměstí), Mu zeum Na ro do we
(Národní Mu zeum) oraz Tań czą cy Dom. 

Ma ła Stra na

To sta ra dziel ni ca o ary sto kra tycz nym cha -
rak te rze. Jej naj więk sze wa lo ry tu ry stycz ne
to wą skie ulicz ki, za byt ko we ko ścio ły - od
tych mo nu men tal nych po ma łe oraz re stau -
ra cje. Na zy wa na jest tak że dziel ni cą am ba -
sad. Jej cen tral nym punk tem jest Plac Ma -
ło strań ski (Ma lo stranské náměstí), czy li
je den z naj waż niej szych punk tów Dro gi
Kró lew skiej, któ rą cze scy kró lo wie zmie rza -
li ze Sta re go Mia sta na Za mek Pra ski. 

Hrad cza ny

Przez set ki lat by ły sie dzi bą cze skich kró -
lów. Za mek na Hrad cza nach (Praz sky hrad)
to ol brzy mi kom pleks pa ła ców, ko ścio łów,
ob wa ro wań, śre dnio wiecz nych wie ży czek,

uli czek i ka te dry roz cią ga ją cy się na po -
wierzch ni 45 hek ta rów wo kół trzech dzie -
dziń ców. Dru gi bar dzo cen ny obiekt to Ka -
te dra świę te go Wi ta, Wa cła wa i Woj cie cha
(Ka tedrála sv. Víta, Václa va a Vojtěcha), czy -
li ko ściół pa ra fial ny cze skich kró lów i habs -
bur skich ce sa rzy. Bu do wa świą ty ni trwa ła
po nad 600 lat. Głów na wie ża ko ścio ła ma
pra wie sto me trów wy so ko ści. Miesz czą się
w niej wiel kie re ne san so we dzwo ny (Wa cła -
wa i Zyg mun ta). Z jej szczy tu roz cią ga się za -
pie ra ją cy dech w pier siach wi dok na Pra gę.

Wy szeh rad 

To wzgó rze na pra wym brze gu We łta wy,
gó ru ją ce nad po łu dnio wa czę ścią No we go
Mia sta. Wzgó rze sta ło się dru gą, obok
Hrad czan sie dzi bą cze skich wład ców w X
wie ku. To wła śnie tu taj Wra ty sław II uczy -
nił z Zam ku Wy szeh radz kie go swo ją
głów ną sie dzi bę. Oka za łym obiek tem na
Wy szeh ra dzie jest ko ściół św. Pio tra i Paw -
ła z XI wie ku, przy któ rym znaj du je się
cmen tarz. �

RA MO WY PRO GRAM WY CIECZ KI

W GÓ RY STO ŁO WE I DO PRA GI 

Dzień 1.
Prze jazd do Ku do wy Zdrój – obiad. Wej ście do

Par ku Na ro do we go Gór Sto ło wych -  zwie dza nie
wspa nia łe go „skal ne go mia sta" na Szcze liń cu Wiel -
kim (919 m n.p.m.), naj wyż szym szczy cie Gór Sto -
ło wych (czas trwa nia ok. 3 h).  Za kwa te ro wa nie w
ho te lu i ko la cja in te gra cyj na np. w for mie gril la.
Noc leg.
Dzień 2.
Śnia da nie. Zwie dza nie re zer wa tu Błęd ne Ska ły (30

– 40 min)  Prze jazd do sto li cy Czech. Zwie dza nie
mia sta: Kom pleks Hrad czan: Ka te dra św. Wi ta, Za -
mek Kró lew ski Zło ta Ulicz ka.  Obiad w re stau ra cji
pra skiej. Dal sze zwie dza nie mia sta: Most Ka ro la,
naj słyn niej sze miej sce w Pra dze, łą czą ce dwie sta re
dziel ni ce mia sta „Ma la Stra na” i „Sta re Me sto”. Czas
wol ny.  Ko la cja w jed nej z re stau ra cji pra skich. Póź -
nym wie czo rem spek takl „świa tło, wo da, dźwięk”
Kriż ko wa Fon tan na. Prze jazd do ho te lu, noc leg.
Dzień 3.
Śnia da nie. Dal sze zwie dza nie mia sta: Ry nek Sta -
re go Mia sta, Ra tusz Sta ro miej ski ze słyn nym ze ga -
rem Or loj, Ko ściół Ma rii Pan ny przed Ty nem, po -
mnik Ja na Hu sa, Bra ma Pro cho wa  - go tyc ka bu -
dow la, któ ra jest wej ściem na Sta re Mia sto, Dom
Miej ski (zwie dza nie z ze wnątrz). Czas wol ny na za -
ku py. Obiad. Po po łu dniu wy jazd w dro gę po wrot ną
do Pol ski. 
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No wy wy miar luk su su
Cięż ko zna leźć na Pod kar pa ciu coś po dob ne go do Blue Dia mond Ho tel 
Wel l ness & SPA. Ten czte ro gwiazd ko wy ho tel za chwy ca nie tyl ko pięk nem
i wie lo funk cyj no ścią. Naj więk sze wra że nie ro bi je go in no wa cyj ność.  Obiekt 
zo stał za pro jek to wa ny i wy ko na ny w tech no lo gii „in te li gent ne go bu dyn ku”.
Prze by wa jąc na te re nie „nie bie skie go dia men tu”, w za sa dzie na każ dym kro ku
czuć, że jest się w miej scu o rzad ko spo ty ka nym stan dar dzie.

KA TA RZY NA DEC 

Wskład ho te lu wcho dzi
141 miejsc noc le go wych,
dwu po zio mo wa re stau -
ra cja SIM PLE, cen trum
kon fe ren cyj ne z no wo -

cze snym za ple czem au dio wi zu al nym oraz
bo ga te za ple cze Wel l ness & SPA.

Jed no- bądź dwu oso bo we po ko je są wy -
po sa żo ne m.in. w ze staw do pa rze nia ka -
wy i her ba ty, sejf, mi ni -bar, pa nel ste ro wa -
nia tem pe ra tu rą, kli ma ty za cję oraz
te le wi zor pla zmo wy z do stę pem do pol -
skich i ob co ję zycz nych ka na łów TV. Jesz -
cze wyż szy stan dard ma ją luk su so we
apar ta men ty.

Wśród przed sta wi cie li biz ne su wy so ko
ce nio ne jest cen trum kon fe ren cyj ne. Ho -
tel mo że zor ga ni zo wać w nim spo tka nie
na wet dla 220 osób. Kli ma ty zo wa ne sa le,
z do stę pem do In ter ne tu prze wo do we go
i bez prze wo do we go, są wy po sa żo ne we
wszyst ko, co nie zbęd ne do każ de go ro -
dza ju spo tka nia: ekran, pro jek tor mul ti -
me dial ny, flip chart, mów ni cę, mi kro fon
bez prze wo do wy, pa nel ste ro wa nia oświe -
tle niem, za ciem nie niem i tem pe ra tu rą.

Ele ganc kie im pre zy 
na każ dą oka zję

Or ga ni za cja spo tkań wy ma ga nie kie dy
pro fe sjo nal ne go za ple cza ga stro no micz -
ne go. W dwu po zio mo wej re stau ra cji
SIM PLE moż na ugo ścić do 200 osób.
Uzna nie bu dzi nie tyl ko wy so ka ja kość
dań kuch ni pol skiej i eu ro pej skiej, ale
rów nież fakt przy go to wy wa nia ich w no -
wej, za ska ku ją cej od sło nie.

Ide al nym miej scem na wie czor ne go
drin ka w nie co mniej for mal nej at mos fe -
rze jest bar ta ra so wy BLUE SKY. Jest to
tak że do sko na łe miej sce na or ga ni za cję
im prez oko licz no ścio wych, m.in. fir mo -
wych spo tkań przy gril lu, uro dzin, imie -
nin czy po pra win.

Ser cem ho te lu jest Stre fa Re lak su.
Miesz czą się w niej: ba sen re kre acyj ny
z bo ga tym sys te mem hy dro ma sa ży, wbu -
do wa nym drink ba rem i ko lo ro te ra pią,
bro dzik ze zjeż dżal nią i grzyb kiem dla
naj młod szych, łaź nia pa ro wa i so lan ko wa,
sau na fiń ska i re lak sa cyj na, stre fa schła -
dza nia z wia drem fiń skim, mi są lo do wą
i stud nią z zim ną wo dą, te pi da rium z pod -
grze wa ny mi le ża ka mi, pla ża ba se no wa
z le ża ka mi oraz si łow nia. 

In no wa cyj ne urzą dze nia 
ko sme tycz ne 

Blue Dia mond Ho tel Wel l ness & SPA
to rów nież miej sce dla osób dba ją cych
o zdro wie i uro dę oraz ce nią cych so bie
naj wyż szą ja kość usług ko sme tycz nych.
Wśród nich: pro fe sjo nal ne za bie gi na
twarz, za bie gi na cia ło, ma sa że, za bie gi na
dło nie i sto py, ry tu ały upięk sza ją ce, week -
en do we po by ty w SPA. Ga bi ne ty Od no -
wy Bio lo gicz nej pra cu ją na ko sme ty kach
re no mo wa nych świa to wych ma rek: Isa -
bel le Lan cray, Tha lion, Be au ty Cre ation
i Du Urban SPA. Ho tel po sia da in no wa -
cyj ne na ska lę świa to wą urzą dze nia, co
po zwo li ło stwo rzyć kom plek so wy pro -
gram re duk cji cel lu li tu, ujędr nia nia skó ry,
wy szczu ple nia syl wet ki i od mło dze nia
skó ry twa rzy. 

Ca łość uzu peł nia kom pleks spor to wy.
W je go skład wcho dzi: kry ta pły wal nia,
ha la te ni so wa, bo iska do ko szy ków ki, pił -
ki pla żo wej oraz pił ki noż nej, plac za -
baw dla dzie ci, a tak że sta dion pił kar ski.
Nie ba wem zo sta nie od da ny do użyt ku
sta dion lek ko atle tycz ny z try bu ną oraz
ha lą spor to wą z wi dow nią na 350 miejsc.

�

W bu dyn ku ho te lu za sto so wa no kom plek -
so we roz wią za nia, po zwa la ją ce na ener go -
osz częd ną eks plo ata cję. Wy ko rzy sta no
mię dzy in ny mi urzą dze nia do po zy ski wa nia
ener gii ze źró deł nie kon wen cjo nal nych
wraz z mo de lem in te li gent ne go ste ro wa nia.
Naj now sze tech no lo gie zo sta ły tak że za sto -
so wa ne w wy po sa że niu ga bi ne tów od no wy
bio lo gicz nej. Na wy po sa że nie stre fy Wel l -
ness&SPA skła da ją się mię dzy in ny mi
urzą dze nia do: nie chi rur gicz ne go li ftin gu
twa rzy i cia ła, nie in wa zyj nej li po suk cji bez
uży cia skal pe la, roz bi ja nia na gro ma dzo -
nych ko mó rek tłusz czo wych i cel lu li tu.
In no wa cyj ne urzą dze nia oraz no wo cze sne
ko sme ty ki re no mo wa nych fran cu skich firm
po ma ga ją zre ge ne ro wać skó rę twa rzy i cia -
ła, a bo ga ta ofer ta ma sa ży i ry tu ałów po -
mo gą na no wo od kryć swo je wnę trze.
Bu do wa Ho te lu zo sta ła do fi nan so wa na ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go oraz bu -
dże tu Pań stwa w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go na la ta 2007 – 2013.

Blue Dia mond Ho tel Wel l ness & SPA
No wa Wieś 414 k. Rze szo wa
e -ma il: re cep cja@blu edia mon dho tel.pl
www.blu edia mon dho tel.pl

Go ście ma ją do dys po zy cji ba sen re kre acyj ny 
z bo ga tym sys te mem hy dro ma sa ży i drink ba rem.

Ho tel li czy 51 ele ganc kich i kom for to wych po koi.

W bo ga tej ofer cie 
Ga bi ne tów Od no wy
Bio lo gicz nej znaj du ją
się m.in. ma sa że

Bu dy nek jest za si la ny nie kon wen cjo nal ny mi źró dła mi ener gii.
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MAR TA JA NU SZEW SKA: Czy
mo że my już mó wić, że to Pod kar -
pa cie dzier ży pal mę pierw szeń stwa,
je śli idzie o pro duk cję wi na w Pol -
sce?

RO MAN MY ŚLI WIEC: W Pol sce ma -
my dwa bie gu ny. Tym waż niej szym bie gu -
nem tra dy cji wi niar skich jest re gion zie lo no -
gór ski. Tam za wsze win nic by ło naj wię cej,
to przy czó łek wi niar stwa nie miec kie go. To
się zmie ni ło po II woj nie świa to wej. Zmia -
na sys te mu i prze sie dle nie lud no ści spo wo -
do wa ły, że te tra dy cje za ni kły. Tam tej sza
lud ność zo sta ła prze sie dlo na, przy je cha li
lu dzie np. ze wscho du, z re gio nów zu peł nie
nie wi niar skich, a do te go mie li śmy sys tem
nie sprzy ja ją cy kul tu rze wi niar skiej. Pod kar -
pa cie jest zaś bie gu nem no we go wi niar -
stwa, no wych tra dy cji. Te no we tra dy cje za -
czę ły two rzyć się na po cząt ku XXI w. W
2001 i 2002 ro ku za czę ły tu po wsta wać
win ni ce. Prak tycz nie 20 lat po za ło że niu
win ni cy Go lesz (win ni ca Ro ma na My śliw -
ca w Ja śle – przyp. MJ).

- A co Pa na skło ni ło do za ję cia się
upra wą wi no ro śli?

- To zwłasz cza bli skość kra jów wi niar -
skich, ta kich jak Sło wa cja czy Wę gry, gdzie
czę sto po dró żo wa łem, głów nie w la tach
70. Po zna łem tam lu dzi, któ rzy upra wia ją
wi no rośl i pro du ku ją wi no. Tam bar dziej
się tym wi nem za in te re so wa łem. Cho ciaż
pa mię tam z mło dzień czych lat, że ce ni łem
so bie wi no gro no. I od te go się za czę ło. Po -
tem za czą łem pró bo wać, czy tę upra wę
da się prze nieść na nasz grunt. To w koń -
cu za le d wie 100 km w li nii pro stej, je śli
cho dzi o Ja sło. Oka za ło się, że się da, tyl -
ko nie ty mi me to da mi, co na po cząt ku.
Bo pró bo wa łem prze nieść od mia ny od są -
sia dów, ale po dru giej stro nie Kar pat one
przy no si ły suk ces, a u nas nie. Prze ma rza -
ły, cho ro wa ły. Gó ry da ją jed nak du żą róż -
ni cę w kli ma cie in mi nus, je śli cho dzi o
Pol skę po łu dnio wą. Po tem za czą łem to
ro bić bar dziej me to dycz nie, jeż dżąc po in -
sty tu tach, ścią ga jąc róż ne no we od mia ny,
wy ho do wa ne w za my śle, że ma ją być od -
por niej sze. Spro wa dza łem je do Pol ski,
roz mna ża łem, upra wia łem te krze wy, a z
owo ców ro bi łem wi no, bo to mnie od po -
cząt ku in te re so wa ło. Tych od mian prze te -
sto wa łem kil ka set – zo sta ły nie licz ne i w

tej chwi li są już sa dzo ne w wie lu win ni cach
w Pol sce.

- Z Pa na do świad czeń, wy bo istej
dro gi do suk ce su, ko rzy sta ją te raz
wi nia rze, któ rzy do pie ro za czy na ją
swo ją przy go dę ży cia z win ną la to -
ro ślą. Czy w 2012 ro ku ła twiej za ło -
żyć i pro wa dzić win ni cę?

- Ła twiej. Tu taj prze ło mo wym ro kiem był
rok 2008 i zmia ny w tzw. usta wie wi niar -
skiej. To wte dy, w pierw szej no we li za cji,
zwol nio no z obo wiąz ku pro wa dze nia skła -
dów po dat ko wych tzw. drob nych wi nia rzy
w świe tle prze pi sów unij nych, czy li tych,
któ rzy pro du ku ją do 100 tys. li trów wi na
rocz nie z wła snych upraw. To był spo ry
krok do przo du, dla te go że pro wa dze nie,
za kła da nie, utrzy ma nie skła dów po dat ko -
wych to roz wią za nie praw ne dla du żych
firm mo no po lo wych czy pa li wo wych, a nie
dla drob nych wi nia rzy, któ rzy czę sto za -
czy na ją od kil ku na stu czy kil ku dzie się ciu
arów win ni cy. By ło to roz wią za nie zu peł nie
nie pa su ją ce. To był pierw szy prze łom, po -
tem by ły ko lej ne no we le. Ostat nie uła twie -
nia po le ga ły na wpro wa dze niu po ję cia cał -

kiem drob ne go wi nia rza – je śli pro du ku je
on do 10 tys. li trów i jest rol ni kiem, płat ni -
kiem KRUS, to nie mu si re je stro wać dzia łal -
no ści go spo dar czej. Jest już du żo ła twiej
wi nia rzom, ale z na sze go punk tu wi dze nia
– nie jest jesz cze tak, jak być po win no. Wie -
le osób za da je py ta nie – dla cze go u nas nie
mo że być tak jak w Au strii czy w Cze chach?
Nie uspra wie dli wiam na szych ułom no ści
pra wa, ale ro zu miem, że jest tak dla te go, że
tam by ły tra dy cje i do nich zo sta ło do sto so -
wa ne pra wo, a u nas jest od wrot nie. My do -
pie ro two rzy my tra dy cję i mu si my wcho dzić
w prze pi sy, któ re zu peł nie nie pa su ją do te -
go ty pu dzia łal no ści.

- Na przy kład?
- Choć by szcze gól ny nad zór po dat ko wy,

gdzie cel nik jest obec ny 24 godz. na do bę.
Czy nie jest to śmiesz ne – cel nik w pół hek -
ta ro wej win ni cy, obec ny dzień i noc, i pil nu -
ją cy nie wia do mo cze go? Ale to pół żar tem
mó wiąc. We dług mnie, naj lep szym roz wią -
za niem, któ re spo wo do wa ło by roz wój win -
nic, by ła by np. ja kaś for ma ry czał tu. Sens
za bez pie cze nia po dat ku ak cy zo we go wszy -
scy ro zu mie my. Ale je śli rol nik ma hek tar
czy dwa win ni cy i jest to ści śle kon tro lo wa -
ne? Bo prze cież pierw szym kro kiem w
dzia łal no ści wi niar skiej jest zgło sze nie win -
ni cy do Agen cji Ryn ku Rol ne go do ce lów
sta ty stycz nych. Ale to mo że po słu żyć i do
ce lów kon tro l nych. Ta ki rol nik nie jest
prze cież w sta nie sprze dać 100 tys. bu te lek
wi na. Gdy by chciał sprze dać swój to war,
ro bi my od po wied nie ba da nia, ana li zę bez -
pie czeń stwa dla zdro wia etc., a rol nik zgła -
sza ten fakt do Urzę du Cel ne go, wy ku pu -
je zna ki ak cy zy, na kle ja i sprze da je. Pro ste.

Gdy by ktoś chciał oszu -
kać, wię cej sprze dać, po -

win ny być sto sow ne wy so -
kie ka ry. Nam ge ne ral nie

nie prze szka dza ak cy za –
pro ble mem są pro ce du ry.

Wi niarz za miast za jąć się win -
ni cą i wi nem mu si wy cie rać
klam ki, cho dząc po urzę dach.

- W ta kim ra zie – ja ki ob raz
ma lu je się te raz na Pod kar pa -

ciu, je śli cho dzi o wi niar stwo? Ilu
jest tych, któ rzy ma ją od wa gę funk -
cjo no wać w gąsz czu prze pi sów?

- Pod kar pac kie Sto wa rzy sze nie Wi -
nia rzy ma te raz po nad 130 człon -

ków. Prze wi nę ło się ok. 200
osób. Ale nie każ dy wi niarz

na le ży do sto wa rzy sze nia. Na
Pod kar pa ciu, oce niam, że ta kich ma lut -

kich win ni czek z upra wą szpa le ro wą mo że
być ok. 150. W Pol sce – ok. 700 – 800 o
łącz nej po wierzch ni 700 – 800, mo że 1000
ha. Na Pod kar pa ciu to mo że być ok. 70 ha.
W sto sun ku do in nych upraw to jest żad na
ilość, ale nie mu si my tak do te go pod cho -
dzić, wręcz prze ciw nie. Nie ilość, a ja kość.
To ma ją być win ni ce ma łe, dla te go że wcho -
dze nie w ry nek z du żą ilo ścią na ra ża na
prze szko dy eko no micz ne, nie li cząc na wet
prze szkód kli ma tycz nych. Przy du żej nad -
pro duk cji wi na w Eu ro pie, nie mo że my
wejść w ry nek ta nich win, któ rych jest du -
żo, bo wi nia rze kra jów cie plej szych zro bią
to le piej i ta niej. 

- To ja kie są te na sze wi na?
- Wi na pod kar pac kie i pol skie w ogó le, za -

li cza ne są do win bar dziej pół noc nych. To
są wi na o nie co więk szej za war to ści kwa sów
or ga nicz nych, te pod kar pac kie tak że o wyż -
szej mi ne ral no ści, bo gle by pod kar pac kie są
cięż kie, czę sto też o wyż szej za war to ści ma -
gne zu, skład ni ków mi ne ral nych, a to się
prze no si na wi no. Są nie co in ne od utar tych,
świa to wych sza blo nów wi niar skich. Po cząt -
ku ją ce mu kon su men to wi nie za wsze od ra -
zu sma ku ją. Bo ta ki kon su ment ra czej lu bi
wi na ma ło kwa śne, bar dziej słod kie, lżej sze
– ta kich ma my w skle pie spo ro, np. z No -
we go Świa ta czy Ame ry ki Płd. One są ro -
bio ne wła śnie dla ta kich kon su men tów. I
czę sto kosz tu ją nie wię cej niż 15 zł. Na sze
wi na są ra czej dla okre ślo nej gru py lu dzi.
Te go wi na jest bar dzo ma ło i na pew no
znaj dzie ono zwo len ni ków. Pro blem jest
tyl ko z utrzy ma niem ja ko ści na szych win nic.
Ale z ro ku na rok się to po pra wia i o sprze -
daż bym się nie mar twił.

- Te nie ja ko ni szo we wi na zy sku ją jed -
nak uzna nie nie tyl ko u okre ślo nych
kon su men tów ale i na kon kur sach...

- To praw da, moż na to trak to wać ja ko pe -
wien do wód, je śli idzie o ja kość, ale nie do
koń ca. Na gro dy są za zwy czaj w pew nych
okre ślo nych ka te go riach. Np. wi na wzmac -
nia ne, li kie ro we. Na sza win ni ca aku rat zdo -
by ła du żo me da li za te wi na. Wła śnie dla -
te go, że one ma ją wyż szą kwa so wość i
mi ne ral ność, przy wy so kiej za war to ści na -
tu ral ne go cu kru w wi nach li kie ro wych, są
one bar dziej zrów no wa żo ne i smacz niej -
sze, żyw sze. I dla te go bu dzą za in te re so wa -
nie i są wy so ko oce nia ne. Ce nio ne mo gą
być też na sze wi na mu su ją ce, bo prze cież
ta kie wi na ro bi się wła śnie w nie co chłod -
niej szych re jo nach, jak np. w Szam pa nii
czy ko ło Dre zna. Rów nież wi na ró żo we
też mo gą być pol ską spe cjal no ścią. Na to -
miast z kla sycz ny mi bia ły mi i czer wo ny mi
wi na mi róż nie by wa. Na ostat nim kon kur -
sie Mu vi na zło ty me dal zdo by ło aku rat
na sze pod kar pac kie wi no bia łe, wy ko na ne
cie ka wą tech no lo gią przez do sło dze nie
świe żym mosz czem.

- Kosz to chłon ne, ener go chłon ne,
wy ma ga ją ce cza su, cięż kiej pra cy i
cier pli wo ści – co za tem po wo du je,
że Po la cy de cy du ją się na prze mo -
de lo wa nie swo je go ży cia i za ję cie
się wi niar stwem?

- Wła śnie dla te go wi dzi my, kto się gar nie
do wi niar stwa – lu dzie, któ rzy szu ka ją cie -
ka we go za ję cia. Mó wi my tu, że to du żo
kosz tu je – oczy wi ście, że du żo kosz tu je, że
wca le ten do chód nie jest aż tak pew ny i
moż li wy chy ba tyl ko dla naj lep szych.
Upra wa wi no ro śli jest bar dzo cie ka wym
za ję ciem, bar dzo wdzięcz nym – trud nym,
wy ma ga ją cym, ale tu de cy du je o wszyst -
kim ro śli na. Wi no rośl jest jed ną z naj star -
szych ro ślin na świe cie w tra dy cji czło wie -
ka, po dob nie wi no – je den z naj star szych
skład ni ków kul tu ry ma te rial nej czło wie ka.
Te go nie trze ba ni ko mu udo wad niać, wy -
star czy zaj rzeć do Bi blii. U nas czę sto ten
czyn nik był nie do ce nia ny, zwłasz cza w
po przed nim sys te mie. Na Za cho dzie ni ko -
mu nie trze ba mó wić, co to jest wi no. To
jest co dzien ne po ży wie nie czło wie ka. Są
te raz róż ne ogra ni cze nia ze wzglę du na
pro wa dze nie po jaz dów, ale to wciąż bar -
dzo waż ny skład nik kul tu ry eu ro pej skiej.
A u nas te zmia ny na stą pi ły głów nie po
wej ściu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. W
wiel kim skró cie, moż na na zwać to przej -
ściem od kul tu ry wód ki do eu ro pej skiej
kul tu ry wi na. Tak więc cie ka wa jest sa ma
ro śli na, jak i pro dukt. To ogrom ne bo -
gac two róż nic w od mia nach, rocz ni kach,
sty lu pro du cen ta – w żad nym in nym pro -
duk cie te go ty pu te go bo gac twa nie od naj -
dzie my. To dla te go dla wie lu lu dzi to jest
tak fa scy nu ją ce od kry cie, tak in try gu ją ce.
I oni sa mi chcą to ro bić. �

In vi no 
ve ri tas

Ro man My śli wiec, wi ce pre zes 
Sto wa rzy sze nia Wi nia rzy Pod kar pa cia, 
pre kur sor współ cze sne go pol skie go 
wi niar stwa. To dzię ki je go do świad cze niom,
współ pra cy ze Sło wa ka mi czy Wę gra mi, 
wie le osób da ło się po rwać pa sji upra wia -
nia wi no ro śli i pro duk cji wi na. 
Bo w Pol sce, po mi mo kli ma tu 
ostrzej sze go niż u na szych 
po łu dnio wych są sia dów 
czy bra ku prze pi sów 
uła twia ją cych wi nia rzo wi ży cie, 
jest to moż li we – prze ko nu je 
pol ski Dio ni zos.
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MAR TA JA NU SZEW SKA 

Kon went Pol skich
Wi nia rzy jest naj -
więk szą im pre zą
śro do wi ska wi niar -
skie go w na szym

kra ju. Od 2006 r. od by wa się co
roku w in nym re gio nie pie lę gnu ją -
cym tra dy cje wi niar skie. Pierw sze
te go ty pu spo tka nie od by ło się w
War sza wie, dwu krot nie w Zie lo nej
Gó rze, dwa ra zy w Ma ło pol sce
(Kra ków i Nie po ło mi ce) oraz na
Pod kar pa ciu. Wy twór cy wi na w
2008 r. go ści li w Ja śle. Tym ra zem
zjazd od był się w łań cuc kim Mu -
zeum – Zam ku. 

Pierw sze go dnia kon wen tu, 23
czerw ca, w Sa li Ba lo wej oce nio no
127 win z 56 win nic. Do dat ko wo,
obec ni by li przed sta wi cie le 32 in -
nych win nic, któ re w tym ro ku nie
pre zen to wa ły swo ich win. Z ko lei
mi ło śni cy wi na mo gli skosz to wać
20 róż nych ga tun ków pod czas de -
gu sta cji zor ga ni zo wa nej dru gie go
dnia kon wen tu, 24 czerw ca, w łań -
cuc kim Ma ne żu, gdzie obok win
pre zen to wa no tak że sprzęt i ak ce -
so ria wi niar skie. Choć by ze wzglę -
du na te war to ści, te go rocz ny
zjazd wi nia rzy na le ży oce nić ja ko
re kor do wy. W po rów na niu z ubie -
gło rocz nym kon wen tem

w Zie lo nej Gó rze, licz ba zgło -
szo nych win nic i win wzro sła bo -
wiem o ok. 50 proc. Świad czy to

z pew no ścią o ro sną cej po pu lar -
no ści sztu ki upra wia nia wi no ro śli
i wy twa rza nia wi na.

Do rocz ny kon went to przede
wszyst kim oka zja do wy mia ny do -
świad czeń przez pa sjo na tów wi -
niar stwa. Obok wła ści cie li ma -
łych, przy do mo wych win nic nie
bra ku je plan ta to rów, któ rzy za -
opa tru ją ryn ki lo kal ne, jak i ma ją -
cych am bi cje za spo ka jać głód
eno tu ry sty ki wśród tu ry stów pol -
skich i za gra nicz nych. �

FOT. PIOTR DU BIEL

Przez dwa czerw co we dni Łań cut stał się sto li cą pol skie go wi niar stwa. 
Za spra wą VII Kon wen tu Pol skich Wi nia rzy.

Łań cut wi nem pły ną cy
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Podkarpacie stawia na winiarstwo - patronat nad imprezą objął marszałek woj.
podkarpackiego, w jego imieniu Konwent otworzyła przewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, Teresa Kubas-Hul

Tegoroczny Konwent był rekordowy - przyjechali przedstawiciele 88 winnic.

Podczas panelu degustacyjnego można
było spróbować 127 rodzajów wina 
z Podkarpacia, Zielonej Góry 
czy Małopolski.

Konwent to zarówno platforma wymiany doświadczeń jak i okazja do promocji
winiarstwa wśród nie-winiarzy. W niedzielę każdy mógł spróbować polskich win
na otwartej degustacji w Maneżu. Winiarzy interesował też sprzęt 

i akcesoria winiarskie prezentowane
w łańcuckim Maneżu.

Wino to nie tylko smak. Pierwszy kontakt z bukietem
ma nos kipera.
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KA RO LI NA CHRZĄ STEK 

Za tem co wy brać – ku szą ce bi ki ni czy mo że
wy god ny strój jed no czę ścio wy? Za sa da jest
pro sta: wy bierz strój do brze do pa so wa ny do
swo jej fi gu ry i ta ki, w któ rym sa ma czu jesz
się do brze. W każ dej wer sji moż na wy glą dać

sty lo wo i ele ganc ko: stro je jed no czę ścio we, dwu czę ścio -
we, bi ki ni oraz trzy czę ścio we ko stiu my pla żo we z pa reo w
tym se zo nie za chwy ca ją swym pięk nem.

LA ZU RO WE WY BRZE ŻE

Szyk to sy no nim Sa int Tro pez. Pa nu je tu ele ganc ka mo -
da jach to wa. Czer piąc in spi ra cję z te go tren du, wy bie raj
eks tra wa ganc kie ko stiu my jed no czę ścio we i zwiew ne tu ni -
ki. Stro je ką pie lo we 2012 są pro jek to wa ne z fan ta zją i
sma kiem – du żo tu wcięć, asy me trii, mod nych do dat ków.
Tę czo wa pa le ta barw – od ja snych i świe żych od cie ni jak
mię ta i cy try no wa żółć, po po ły sku ją ce od cie nie bur gun -
du i cy na mo nu. Wszel kie od cie nie nie bie skie go, mor ska
zie leń i bia ły wy stę pu ją w ca łej ga mie to nów.

I BÓG STWO RZYŁ KO BIE TĘ…

Kie dy w 1946 r., po wsta ło bi ki ni, by ło uwa ża ne za wy jąt -
ko wo od waż ny strój, choć by ło du żo bar dziej za bu do wa -
ne niż dziś. Do pie ro dzię ki fil mo wi Ro ge ra Va di ma „I Bóg
stwo rzył ko bie tę” z Bri git te Bar dot w ro li głów nej, bi ki ni zo -
sta ło po wszech nie za ak cep to wa ne. Kla sycz ne bia łe bi ki ni
z sub tel nym zdo bie niem w sty lu Pra dy lub Mar ni to ide al -
ny strój dla współ cze snej glob tro ter ki. Ale la to to przede
wszyst kim czas mo do wych eks pe ry men tów. Pro mie nie
słoń ca i pięk na opa le ni zna sprzy ja ją łą cze niu kon tra sto wych
barw i od waż nych prin tów. Nie ste ty – abs trak cyj ne, geo me -
trycz ne wzo ry trze ba umieć no sić. Od po wied nio uło żo ne
mo gą ide al nie wy mo de lo wać syl wet kę i optycz nie stwo rzyć
dla Cie bie upra gnio ną fi gu rę. Nie for tun nie do bra ne mo gą
spra wić, że Two ja pu pa czy no gi uro sną do mon stru al nych
roz mia rów. Po mi mo wszyst kich, czy ha ją cych na nas nie bez -
pie czeństw, ko stiu my ką pie lo we pod kre śla ją ce wcię cie w ta -
lii to wzor co wy must – ha ve te go la ta. 

SŁO NECZ NY ZA WRÓT GŁO WY

Uzu peł nia jąc swój strój war to osło nić gło wę przed szko -
dli wym pro mie nio wa niem, za kła da jąc ka pe lusz prze ciw sło -
necz ny z sze ro kim ron dem. Nie ma na świe cie oso by, któ -
rej by ło by do twa rzy w każ dym ka pe lu szu. Ale
wy star czy do brać od po wied ni kształt, fa son oraz
ko lor – i pro blem z gło wy! Al ter na ty wą dla ka -
pe lu sza mo że być tur ban, pa na ma czy fan ta zyj nie
zdo bio na opa ska. 

Wa ka cyj ne słoń ce sprzy ja mo do wym sza leń -
stwom, chce my wy glą dać wy jąt ko wo, a przy tym mod -
nie. Z każ dej stro ny je ste śmy bom bar do wa ne ko lej ny -
mi mo do wy mi no win ka mi, co jest bar dziej tren dy. Nie
daj my się zwa rio wać. Mo da za wsze jest o krok do przo -
du. Kie dy la to do pie ro się roz krę ca, a na sza skó ra na bie -
ra zło ci stej bar wy, ko balt zo sta nie już okrzyk nię ty ko lo -
rem je sie ni, za stę pu jąc brąz. Na ra zie jed nak re lak suj cie
się i ciesz cie la tem! W koń cu to po ra, któ ra sprzy ja ży -
ciu na lu zie. �

Przy szło la to! A wraz z nim ba jecz na mo da, ide al na na
sło necz ne dni. La to to se zon, w któ rym pro jek tan ci
zwra ca ją się ku pla ży, od sła nia ją wię cej cia ła i się ga ją
po wi ze ru nek na lu zie. To rów nież czas eks pe ry men tów
i od waż nych zmian. Wy glą daj olśnie wa ją co 
w zwiew nych suk niach, ak ce so riach po bły sku ją cych
zło tem oraz sek sow nych ko stiu mach ką pie lo wych. 
Na pla ży czy nad ba se nem po czuj się jak gwiaz da 
fil mo wa. 

La to
peł ne sty lu 

Ni ko go nie
dzi wi, że wo da,
pia sek i słoń ce
przy wo dzą na
myśl na tu rę.

Je śli bo isz się, że
nie po ra dzisz so bie 

z od po wied nim do bo -
rem ko lo ru, po staw na

czerń – ona za wsze
jest gla mo ur. 

Gdy czas
scho wać się
przed słoń cem,
na rzuć lek ką
dzia ni nę w ko lo -
rze do peł nia ją -
cym wzór bi ki -
ni, a po tem
od pocz nij
w cie niu.

Za raź li we
ni czym

uśmiech - no sze -
nie ja skra wych 

ko lo rów na praw dę
roz we se la.
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po godzinach

BAR TOSZ SZCZE PAŃ SKI

MAR TI NI to naj moc niej szy
i naj słyn niej szy z drin ków świa ta.
Do sko na ły dla re lak su, ale też ja -

ko ape ri tif, bo świet nie wzma ga
ape tyt. Naj czę ściej ko ja rzy się z fil mo -

wym Ja me sem Bon dem. Pierw sze
„wstrzą śnię te nie zmie sza ne” po ja wi ło się

do pie ro w „Gold fin ge rze”, trze ciej fil mo wej
ada pta cji po wie ści. Książ ko wy Bond pi jał czę -
ściej szam pa ny i whi sky. Smak te go trun ku do -
ce nił rów nież in ny bo ha ter fil mo wy – Mon -

sieur The ve not z sur re ali stycz ne go
ob ra zu „Dys kret ny urok bur żu azji” z
1974 ro ku. W wer sji Bon da ro bi się go
z trzech czę ści gi nu i jed nej czę ści wy -

traw ne go we rmu tu, mie sza jąc wszyst ko w
zmro żo nym sha ke rze, wy peł nio nym czę ścio wo lo dem. Niu -
an se przy rzą dza nia mar ti ni to ma te riał na dok to rat, a każ dy mi -
ło śnik ma swo je ulu bio ne pro por cje. Bond pi jał „wstrzą śnię -
te, nie zmie sza ne”, co we dług spe cja li stów po zwa la osią gnąć
drink o za uwa żal nie ostrzej szym sma ku. Mie sza ne po zwa la
skład ni kom bar dziej się prze gryźć. Nie mniej jed nak w „Ca si no
Roy ale” Bond roz wiał wąt pli wo ści co do ko niecz no ści wstrzą -
sa nia – po dłu giej i ostrej ak cji py ta ny przez bar ma na „wstrzą -
śnię te czy zmie sza ne?”, od po wie dział „mam to w d….”. 

Za tem naj waż niej sze jest od prę ża ją ce dzia ła nie te go drin ku,
zaś spo sób przy rzą dza nia ma dru go rzęd ny cha rak ter. Naj bar dziej
nie ty po wy prze pis na mar ti ni przed sta wił Win ston Chur chill:
„sześć czę ści gi nu mie sza my z lo dem i kła nia my się w kie run ku
Fran cji, oj czy zny we rmu tu”.

DA IU QI RI był ulu -
bio nym drin kiem Er ne -
sta He min gwaya. Pi sarz
za le wał nim rów nież gar dła swo ich
książ ko wych bo ha te rów. Sa ma na zwa
drin ka po cho dzi po noć z ję zy ka lu du Ta -
ino, za miesz ku ją ce go Ka ra iby przed do tar -
ciem Hisz pa nów. Nie bar dzo wia do mo, co
ozna cza ło da iqu iri w ję zy ku Ta ino, ale z dru -
giej stro ny le piej nie drą żyć te ma tu, bo mo gło -
by się oka zać, że zna czy ło np. „zja dłem su ro -
we go żół wia”. Ro bi się go z 50 ml bia łe go
ru mu, 25 ml so ku z li met ki i 25 ml sy ro pu cu -
kro we go, a na stęp nie mie sza wszyst ko w sha -
ke rze z lo dem. He min gway pre fe ro wał wer sję
z po dwój nym ru mem zwa ną Pa pa Do ble.
Kwa śny smak da iqu iri do sko na le ga si pra gnie -
nie, w tro pi kach zaś wy so ki wol taż
sku tecz nie za głu szy myśl o je dze niu
su ro we go żół wia.

MO JI TO to ko lej ny drink po pi ja ny przez He min -
gwaya. Z ra cji nie wiel kiej od le gło ści od Ku by,
za mi ło wa nie do te go drin ka prze nio sło się na

Flo ry dę, a do kład nie prze chwy cił je Son ny
Croc kett z fil mo wej ada pta cji „Po li cjan tów z Mia -

mi”. Za pier wo wzór mo ji to uwa ża się na pój pi ty
przez szes na sto wiecz ne go an giel skie go kor sa rza, ka -
pi ta na Dra ke'a. Zwykł on pi jać ta fię – al ko hol, uzy -
ski wa ny z trzci ny cu kro wej, z do dat kiem so ku z cy -
try ny i mię ty. Mo ment, w któ rym ta fię za stą pił rum,
to na ro dzi ny praw dzi we go mo ji to. Po wsta nie te go
drin ka wa run ko wał roz wój tech ni ki de sty la cji ru mu.
Ten głów ny skład nik drin ka zo stał po raz pierw szy
uzy ska ny naj praw do po dob niej na wy spie Bar ba -
dos. Co raz kla row niej szy, mniej męt ny i moc niej szy,
rum stał się w XVII i XVIII w. jed nym z naj waż niej -
szych dóbr han dlo wych obu Ame ryk i przy czy nił się
do po pu la ry za cji mo ji to. 
Ro bi się go z pię ciu pod sta wo wych skład ni ków: bia -

łe go ru mu, cu kru trzci no we go, so ku z li mon ki, wo dy ga -
zo wa nej i mię ty. Li mon kę kro imy na 8 czę ści, z cze go 3-

4 czę ści należy wrzu cić do szklan ki. Do da je my garść li ści
mię ty i ugnia ta my wszyst ko ra zem, aż po czu je my aro mat

mię ty. Cu kier lub sy rop cu kro wy do da je się po ugnia ta niu - roz -
pu ści się do pie ro w trak cie mie sza nia. Gdy by śmy do da li wcze śniej, to
wcią gnął by aro mat li mon ki. Szklan kę do peł nia my kru szo nym lo -
dem. Po tem wle wa my 40 ml ru mu i do peł nia my wo dą moc no ga zo -
wa ną. Wy star czy so lid nie za mie szać dłu gą łyż ką i ude ko ro wać ga łąz -
ką mię ty i cząst ką li mon ki. O ile da iqu iri po sia da sil ny im pe ra tyw
za pra wie nia się w krót kim cza sie, to mo ji to po zwa la ra czyć się nim w
upał i pro wa dzić dłu gie roz mo wy bez obaw o beł ko ta nie.

CO SMO PO LI TAN
to naj młod szy z wy mie nio -
nych drin ków. Po wstał do pie ro
w la tach 90-tych XX w., ale bar -
dzo szyb ko zy skał sła wę. Do je go
po pu lar no ści przy czy ni ła się sa ma
Ma don na. Pa nie, któ re śle dzi ły lo sy bo -
ha te rek „Sek su w wiel kim mie ście” wie -
dzą, że je go mi ło śnicz ką by ła też Car rie
Brad shaw. Uwiel bia ją go ko bie ty i męż -
czyź ni. Ty po wy co smo po li tan skła da się z
dwóch czę ści cy try no wej wód ki i po jed nej
czę ści co in tre au, so ku z li met ki oraz so ku z
żu ra wi ny. Sam drink wy glą da bar dzo ele ganc -
ko, ale wol taż ma niż szy o po nad po ło wę,
dzię ki cze mu do sko na le za spo ka ja pra gnie nie
i ide al nie na da je się na bab ski wie czór na
przy kład ze sta ry mi od cin ka mi „Sek su w
wiel kim mie ście”.  �

Ła twiej zro bić Mar ti ni czy Mo ji to niż zo stać Ja me sem Bon dem al bo Son ny Croc ket tem z „Po li cjan tów 
z Mia mi”. Hi sto ria wie lu zna nych drin ków jest prze wrot na – po wsta wa ły w wy ni ku błę dów bar ma na, 

dziw nych z po zo ru po łą czeń lub zdo by ły sła wę, gdy zo sta ły opi sa ne w książ kach lub fil mach. Oto kil ka z nich.

Hi sto ria naj słyn niej szych drin ków świa ta

FOT. WI KI ME DIA COM MONS




