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Na szą am bi cja jest, że by Pol ska by ła kra -
jem co raz bar dziej za moż nych lu dzi – mó wił
na Pod kar pa ciu pre zy dent RP An drzej Du da
otwie ra jąc Kon gres 590. Dwa dni naj bar -
dziej pre sti żo wych go spo dar czych de bat
i dys ku sji, pod pi sy wa nia umów i na gra dza -
nia wy róż nia ją cych się na are nie pol skiej
i świa to wej firm – tak moż na w skró cie ująć
ideę Kon gre su 590. Przez dwa dni 7 i 8 paź -
dzier ni ka me dial ne do nie sie nia bę dą peł ne
in for ma cji z Pod kar pa cia.

Pierw�sze�go�dnia�od�by�ło� się�ofi�cjal�ne�otwar�cie
Kon�gre�su 590.�Pre�zy�den�ta�RP�An�drze�ja�Du�dę�oraz
go�ści� Kon�gre�su 590� po�wi�tał� go�spo�darz  � re�gio�nu
mar�sza�łek �Wła�dy�sław�Or�tyl.

Kie�dy�za�czy�nał�się�pierw�szy�Kon�gres 590 �wie�-
le�osób�py�ta�ło�co�ozna�cza�ten�znak.�Dziś�już�zna�ko�-
mi�ta� więk�szość� klien�tów� się�ga� po to�wa�ry,� któ�re
no�szą�ta�ki�kod.�To�suk�ces�te�go�kon�gre�su�oraz�pa�na
pre�zy�den�ta�An�drze�ja�Du�dy,�a tak�że�pol�skie�go�rzą�-
du.� Pol�ska� go�spo�dar�ka� zna�la�zła� wła�ści�we� so�bie
miej�sce�w świa�do�mo�ści� pol�skie�go� spo�łe�czeń�stwa.
Zgod�nie�z na�uką�Ja�na�Paw�ła II „Pod�sta�wą�mi�ło�ści
do Oj�czy�zny� jest� więź� bio�lo�gicz�na,� du�cho�wa,� ale
tak�że�eko�no�micz�na�wspól�no�ta� jed�ne�go�kra�ju”.�To
czwar�ta�edy�cja�kon�gre�su�i każ�da�ko�lej�na�gro�ma�dzi
co�raz�wię�cej�przed�się�bior�ców.�Dzie�ję� się� tak,�po�-
nie�waż� pol�scy� przed�się�bior�cy� zo�sta�li� za�uwa�ża�ni
przez�rzą�dzą�cych,�sta�li�się�waż�ną�gru�pą�w bu�do�wa�-
niu�pol�skiej�go�spo�dar�ki.�Świad�czy�o tym�obec�ność

co� ro�ku� w cza�sie� Kon�gre�su 590� naj�waż�niej�szych
osób� w pań�stwie�- mó�wił� w Ja�sion�ce� mar�sza�łek
Wła�dy�sław�Or�tyl. 

Wi�tam�wszyst�kich� pań�stwa� na Pod�kar�pa�ciu,
gdzie�pa�trio�tyzm�go�spo�dar�czy�trak�tu�je�my�z peł�ną
po�wa�gą,� ja�ko�wy�znacz�nik� roz�wo�jo�wy�dla�na�sze�go
re�gio�nu.�Gro�ma�dząc� się� tu�taj� z du�mą�mo�gę� po�-
wie�dzieć,�że� już�wkrót�ce�bę�dzie�moż�na�do�je�chać
tu�no�wą�li�nią�ko�le�jo�wą,�któ�ra�bę�dzie�tu�bu�do�wa�-
na.  �Kil�ka�dzie�siąt�me�trów�stąd�po�wsta�nie�Pod�kar�-
pac�kie� Cen�trum  � Na�uki.�W re�gio�nie� bu�du�ją� się
dro�gi,�mo�sty�w tem�pie�ja�kie�go�nie�no�to�wa�no�do�-
tąd�w re�gio�nie�w tak�krót�kim�od�stę�pie�cza�su.�Pol�-
ski�rząd�już�wkrót�ce�roz�pocz�nie�bu�do�wę�no�we�go
od�cin�ka� dro�gi� Via� Car�pa�tia,� prze�targ� już� trwa.
Wspie�ra�my�tak�że�przed�się�bior�ców�w czte�rech�na�-
szych� in�te�li�gent�nych� spe�cja�li�za�cjach.� Sa�mo�lo�ty
i śmi�głow�ce� pro�du�ko�wa�ne� u nas� la�ta�ją� wszę�dzie
na świe�cie,� opro�gra�mo�wa�nie� któ�re� sto�su�je� się
w wie�lu� miej�scach� po�wsta�je� na Pod�kar�pa�ciu.
Więk�szość� z pań�stwa� jeź�dzi� au�ta�mi,� któ�re� ma�ją
ele�men�ty�pro�du�ko�wa�ne�wła�śnie�–�to�ska�la�suk�ce�-
su,� któ�ry� już� osią�gnę�li�śmy� i któ�ry� na�dal� chce�my
roz�wi�jać�–�mó�wił�wi�ta�jąc�go�ści�w Ja�sion�ce�mar�sza�-
łek�Wła�dy�sław�Or�tyl.

Wi�ta�jąc�go�ści�kon�gre�su�Pre�zy�dent�RP�An�drzej
Du�da�mó�wił,�że�bar�dzo�cie�szy�go�fakt,�iż�już�po raz
czwar�ty� na Pod�kar�pa�ciu� od�by�wa� się� Kon�-
gres 590�–�jed�na�z naj�więk�szych�go�spo�dar�czych�im�-
prez� w kra�ju.� W ko�lej�nych� sło�wach� od�niósł� się

do kwe�stii�do�ty�czą�cych�pol�skiej�go�spo�dar�ki�i po�zio�-
mu�ży�cia�Po�la�ków.

Na�szym�naj�waż�niej�szym�ce�lem�jest�pod�no�sze�-
nie�po�zio�mu�ży�cia�zwy�kłych�oby�wa�te�li.�To�jest�naj�-
waż�niej�sze�i to�chce�my�osią�gnąć�po�przez�do�brą�po�-
li�ty�kę,�roz�wią�za�nia�le�gi�sla�cyj�ne,�ale�przede�wszyst�-
kim�po�przez�roz�wój�pol�skiej�go�spo�dar�ki.�Mam�peł�-
ną�świa�do�mość,�że�co�raz�po�tęż�niej�sze�pol�skie�fir�my,
to� fir�my,�któ�re�bę�dą�w sta�nie�co�raz�wię�cej�pła�cić
i co�raz�wię�cej�in�we�sto�wać�oraz�re�ali�zo�wać�eks�pan�-
sję� na za�gra�nicz�ne� ryn�ki.� To� jest� nasz� kie�ru�-
nek�–�mó�wił�pre�zy�dent�do�da�jąc:

Ma�my� ogrom�ną� am�bi�cję� i wo�lę� te�go,� że�by
Rzecz�po�spo�li�ta�by�ła�pań�stwem�co�raz�moc�niej�szym,
co�raz�za�moż�niej�szym�–�do�dał�pre�zy�dent.� 

Pre�zy�dent�An�drzej�Du�da�dzię�ko�wał�tak�że�pod�-
czas�wy�stą�pie�nia�wszyst�kim�wy�staw�com�i fir�mom,
któ�re�przy�ję�ły�za�pro�sze�nie�na kon�gres.

Przed na�mi� ko�lej�ny� rok� funk�cjo�no�wa�nia� pol�-
skiej�go�spo�dar�ki,�przed na�mi�ko�lej�na�per�spek�ty�wa
fi�nan�so�wa�UE,�przed na�mi�ko�lej�ny�pol�ski�bu�dżet,
któ�re�go�pro�jekt�zo�stał�przy�go�to�wa�ny�i przed�ło�żo�ny.
Bu�dżet,� któ�ry�po raz�pierw�szy�od 1989� ro�ku� jest
zrów�no�wa�żo�ny,�bez�prze�wi�dy�wa�ne�go�de�fi�cy�tu,�któ�-
ry� jest� bu�dże�tem� ostroż�nym� z 3,5� pro�cen�to�wym
wzro�stem�PKB, 2,5�pro�cen�to�wą�in�fla�cją�i wy�dat�ka�-
mi�na po�zio�mie 430�mi�liar�dów�zło�tych�–�pod�kre�ślał
An�drzej�Du�da.

W dal�szej�czę�ści�pod�kre�ślał�współ�pra�cę�Pol�ski
ze�Sta�na�mi�Zjed�no�czo�ny�mi,�a tak�że�z in�ny�mi�pań�-

stwa�mi,� są�sia�da�mi.�Mó�wił� też� o nad�ra�bia�niu� pol�-
skich�za�le�gło�ści,�któ�re�wy�ni�ka�ją�z uwa�run�ko�wań�hi�-
sto�rycz�nych.

Chce�my� być� do�strze�ga�ni� przez� kra�je� Eu�ro�py
Za�chod�niej,�ja�ko�ci,�któ�rzy�ma�ją�ogrom�ne�am�bi�cje,
ale� przez� to� ci,� któ�rzy� za�słu�gu�ją� na wspar�cie.
W związ�ku� z tym� chce�my,� że�by� by�ła� utrzy�ma�na
na do�tych�cza�so�wym,� pro�por�cjo�nal�nym� po�zio�mie
po�li�ty�ka� spój�no�ści.� Chce�my,� że�by� Pol�ska� sta�wa�ła
się�kra�jem�co�raz�za�moż�niej�szych�lu�dzi� –�mó�wił�pre�-
zy�dent�An�drzej�Du�da.

Na ko�niec� pre�zy�dent� ży�czył� uczest�ni�kom�do�-
brych�ob�rad�i do�brze�wy�ko�rzy�sta�ne�go�cza�su�na kon�-
gre�sie.�Po wy�stą�pie�niach�Mar�szał�ka�Wo�je�wódz�twa
Pod�kar�pac�kie�go� i Pre�zy�den�ta�RP� roz�po�czął� się� je�-
den�z głów�nych�pa�ne�li�dys�ku�syj�nych:�„W po�szu�ki�-
wa�niu�współ�cze�snych� li�de�rów�w cza�sach�wy�zwań
go�spo�dar�czych� i tech�no�lo�gicz�nej� re�wo�lu�cji”.� Jed�-
nym�z pa�ne�li�stów�był�mi�ni�ster�fi�nan�sów,�in�we�sty�cji
i roz�wo�ju�–�Je�rzy�Kwie�ciń�ski. 

Po�trze�bu�je�my� li�de�rów� go�spo�dar�czych,� po�trze�-
bu�je�my� li�de�rów� po�li�tycz�nych� i in�te�lek�tu�al�nych.
Nasz�kraj�się�roz�wi�ja�i ro�śnie�za�po�trze�bo�wa�nie�na ta�-
kich�spe�cja�li�stów.�Pol�ska�jest�po�strze�ga�na,�ja�ko�li�der
w na�szym�re�gio�nie.�To�wi�dać�w tej�chwi�li,�kie�dy�ma�-
jąc�sil�nie�zdy�wer�sy�fi�ko�wa�ną�go�spo�dar�kę�sku�tecz�nie
opie�ra�my�się�tym�wszyst�kim�szo�kom�z ze�wnątrz.�To
cze�go� nam� jed�nak�bra�ku�je� to� czem�pio�nów�w ska�li
mię�dzy�na�ro�do�wej�–�mó�wił�mi�ni�ster�Kwie�ciń�ski.

Biu Ro PRA so we uMwP

„Polska się rozwija, 
widać to na Podkarpaciu” 

prezydent RP Andrzej Duda otworzył Kongres 590 
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Dzie się ciu tu ro pe ra to rów z Chin po zna wa ło na szą kul tu rę i moż li wo ści go spo dar cze re gio nu.
Jed nym z punk tów wi zy ty by ło zwie dza nie Par ku Na uko wo Tech no lo gicz ne go Rze szów Dwo -
rzy sko. Wi zy tę go ści z Chin zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Eu ro re gion Kar pac ki Pol ska. 

Chiń�czy�cy�by�li�pod wra�że�niem�PNT�Rze�szów�Dwo�rzy�sko.�Oce�nia�li�rów�nież�atrak�cyj�ność�ofer�ty�Mar�ki
„CAR�PA�THIA”�pod ką�tem�ryn�ku�chiń�skie�go,�któ�ry�jest�dla�nas�bar�dzo�obie�cu�ją�cym�źró�dłem�no�we�go�wo�lu�-
me�nu�tu�ry�stów�w Kar�pa�tach.�O swo�ich�wra�że�niach�mó�wi�li�pod�czas�kon�fe�ren�cji�w no�wo�otwar�tej�sie�dzi�bie
Po�wia�to�we�go�Ośrod�ka�Do�ku�men�ta�cji�Geo�de�zyj�nej�i Kar�to�gra�ficz�nej.�Ta�ka�wi�zy�ta�to�moż�li�wość�na�wią�za�nia
wie�lo�let�niej�współ�pra�cy�na ry�nek�chiń�ski�i szan�sa�roz�wo�ju�re�gio�nu.�W cią�gu 15�dni�go�ście�z Chin�od�wie�dzą 50
miejsc.�Bę�dą�oglą�dać�nie�tyl�ko�mu�ze�al�ne�zbio�ry,�za�byt�ko�we�ko�ścio�ły�i cer�kwie,�ale�też�prze�mie�rzać�tu�ry�stycz�-
ne�szla�ki,�po�zna�wać�kul�tu�rę�i sma�ko�wać�re�gio�nal�ną�kuch�nię,�aby�do�wie�dzieć�się�wię�cej�z my�ślą�o swo�ich�przy�-
szłych�klien�tach.�Uczest�ni�cy�od�wie�dzą�też�in�ne�czę�ści�na�sze�go�kra�ju�oraz�Sło�wa�cję.�Waż�ne�jed�nak,�aby�Pod�-
kar�pa�cie�zro�bi�ło�na nich�jak�naj�lep�sze�wra�że�nie,�co�by�się�wią�za�ło�z otwar�ciem�ryn�ku�tu�ry�stycz�ne�go�w Chi�-
nach�na nasz�re�gion.

woj.

Fot AR Chi wuM sto wA Rzy sze nie eu Ro Re gion KAR PAC Ki.

Delegacja z Chin odwiedziła Dworzysko
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Ze spół Szkół Za wo do wych im. Kard. Ste fa na
Wy szyń skie go w Dy no wie, któ re go or ga nem
pro wa dzą cym jest Po wiat Rze szow ski wzbo -
ga cił się w no wo cze sne obiek ty spor to we.
Za po nad 1,5 mln zł grun tow nie prze bu do -
wa no do tych cza so we prze sta rza łe obiek ty. 

Od kil�ku�dni�ucznio�wie�ZSZ�w Dy�no�wie�mo�gą
w peł�ni� roz�wi�jać� swo�je�pa�sje� spor�to�we� i ko�rzy�stać
z no�wo� od�da�nych� obiek�tów,� któ�ry�mi� są:� bo�isko
do pił�ki�ręcz�nej�i pił�ki�siat�ko�wej,�bo�isko�do pił�ki�noż�-
nej,�bież�nia�z pia�skow�ni�cą�do sko�ku�w dal,�ele�men�ty
„zie�lo�nej�si�łow�ni”�oraz�ko�ło�do pchnię�cia�ku�lą.�

In�we�sty�cja�pod na�zwą�„Prze�bu�do�wa�bo�isk�spor�-
to�wych�dla�Ze�spo�łu�Szkół�Za�wo�do�wych�wDy�no�wie
dzię�ki�sta�ra�niom�Sta�ro�sty�Rze�szow�skie�go�Jó�ze�fa�Jo�-
dłow�skie�go�i v�-ce�sta�ro�sty�Mar�ka�Si�ta�rza�zo�sta�ła�sfi�-
nan�so�wa�na�z bu�dże�tu�Po�wia�tu�Rze�szow�skie�go.�

Każ�de� prze�bu�do�wa�ne� bo�isko� spor�to�we� zo�sta�ło
od�dziel�nie�ogro�dzo�ne,�ogro�dzo�no�rów�nież�ca�ły�te�ren
obiek�tów�spor�to�wych.�W ra�mach�in�we�sty�cji�zo�sta�ło
tak�że�wy�ko�na�ne� oświe�tle�nie� te�re�nu�bo�iska�do pił�ki
noż�nej�i bo�iska�wie�lo�funk�cyj�ne�go.�Nie�przy�pad�ko�wo
zde�cy�do�wa�no� się� na wspo�mnia�ną� prze�bu�do�wę
w ZSZ�w Dy�no�wie�po�nie�waż�ucznio�wie�tej�pla�ców�-

ki�się�ga�ją�po licz�ne�lau�ry�w roż�ne�go�ro�dza�ju�za�wo�dach
spor�to�wych.�Pod�czas�wo�je�wódz�kie�go�pod�su�mo�wa�nia
współ�za�wod�nic�twa� spor�to�we�go� szkół,� gmin,�po�wia�-
tów�i klu�bów�za rok�szkol�ny 2018/2019.�

Ze�spół� Szkół� Za�wo�do�wych� im.� Kard.� Ste�fa�na
Wy�szyń�skie�go�w Dy�no�wie�zna�lazł�się�w gro�nie�naj�-
lep�szych� szkół� po�nad�gim�na�zjal�nych� pod wzglę�dem
ry�wa�li�za�cji� spor�to�wej,� zaj�mu�jąc II miej�sce�na Pod�-
kar�pa�ciu�w ka�te�go�rii�„Li�ce�alia�dy”.

woj.

Fot. AR Chi wuM 

zsz iM. KARD. ste FA nA wy szyń sKie go w Dy no wie

Przebudowa boisk sportowych 
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Do li na Lot ni cza jest jed nym z naj -
bar dziej zna nych i naj więk szych
kla strów prze my sło wych w Pol sce.
To tu taj dzia ła po nad 150 firm, za -
trud nia ją cych bli sko 30 tys. pra -
cow ni ków, a war tość wy twa rza nej
pro duk cji prze kra cza 90 pro cent
dla ca łej bran ży lot ni czej w na szym
kra ju. Dal szy dy na micz ny roz wój
Do li ny Lot ni czej wy ma ga in we sty -
cji nie tyl ko w tech no lo gie, ale tak -
że w wy kwa li fi ko wa ne ka dry. 

Ja�kie�są�wy�zwa�nia�i po�trze�by�bran�ży
lot�ni�czej�w za�kre�sie�za�rzą�dza�nia�kom�pe�-
ten�cja�mi?�Czy ist�nie�je�w Pol�sce�efek�tyw�-
ny�sys�tem�współ�pra�cy�biz�ne�su�z edu�ka�-
cją?�W ja�ki�spo�sób�Zin�te�gro�wa�ny�Sys�tem
Kwa�li�fi�ka�cji� mo�że� po�móc� w roz�wo�ju
kadr�Do�li�ny�Lot�ni�czej?�Na te i in�ne�py�ta�-
nia�pró�bo�wa�no�od�po�wie�dzieć�pod�czas�se�-
mi�na�rium�bran�żo�we�go,�zor�ga�ni�zo�wa�ne�go
przez� In�sty�tut� Ba�dań� Edu�ka�cyj�nych,
Fun�da�cję�Wspie�ra�nia�Edu�ka�cji�przy Sto�-
wa�rzy�sze�niu�Do�li�na�Lot�ni�cza�oraz�Ku�ra�-
to�rium�Oświa�ty�w Rze�szo�wie.�

zin te gro wa ny sys tem Kwa li fi ka -
cji na rzecz bran ży lot ni czej 

Stwo�rze�nie� do�god�nych� wa�run�ków
dla�dzia�łal�no�ści�przed�się�biorstw�prze�my�-
słu� lot�ni�cze�go� na Pod�kar�pa�ciu� wy�ma�ga
sta�łe�go�roz�wi�ja�nia�umie�jęt�no�ści� i zdo�by�-
wa�nia� no�wych� kwa�li�fi�ka�cji� przez� ka�dry.
For�mal�ny�sys�tem�kształ�ce�nia�nie�wy�star�-
cza.� Po�trzeb�ne� jest� roz�wią�za�nie� łą�czą�ce
wy�so�kie� wy�ma�ga�nia� przed�się�wzięć� pro�-
wa�dzo�nych�w Do�li�nie�Lot�ni�czej� z opty�-
mal�nym� wy�szko�le�niem� pra�cow�ni�ków,

któ�rzy�bę�dą�mo�gli�po�chwa�lić�się�kon�kret�-
ny�mi�kwa�li�fi�ka�cja�mi,�a nie�tyl�ko�świa�dec�-
twem�uczel�ni�czy�szko�ły.�Ta�kim�roz�wią�-
za�niem�mo�że�być�Zin�te�gro�wa�ny�Sys�tem
Kwa�li�fi�ka�cji�(ZSK).�

–�Jed�nym�z ce�lów�po�wsta�nia�Do�li�ny
Lot�ni�czej�był�roz�wój�ba�dań,�umie�jęt�no�ści
i kwa�li�fi�ka�cji�w za�kre�sie�lot�nic�twa.�Mam
na�dzie�ję,�że�współ�pra�ca�z In�sty�tu�tem�Ba�-
dań� Edu�ka�cyj�nych� bę�dzie� za�pro�sze�niem
bran�ży�do prze�glą�du� i opi�su�kwa�li�fi�ka�cji
nie�zbęd�nych� do roz�wo�ju� sek�to�ra,� któ�-
ry w Stra�te�gii�Od�po�wie�dzial�ne�go�Roz�wo�-
ju� zo�stał� zi�den�ty�fi�ko�wa�ny� ja�ko� je�den
z sek�to�rów�stra�te�gicz�nych�–�mó�wi�An�na
Wol�ska,� za�stęp�ca� dy�rek�to�ra� IBE� ds.
ZSK.�–�Roz�wój�od�po�wied�niej�ja�ko�ści�ka�-
pi�ta�łu�ludz�kie�go�mo�że�sta�no�wić�o suk�ce�-
sie� lub� po�raż�ce�w re�ali�za�cji�wie�lu� istot�-
nych�pro�gra�mów�roz�wo�jo�wych.�In�sty�tut,
wy�ko�rzy�stu�jąc� na�rzę�dzia� ZSK,� po�ma�ga
iden�ty�fi�ko�wać� po�trze�by� oraz� bu�do�wać
sku�tecz�ne� po�li�ty�ki� za�rzą�dza�nia� umie�jęt�-
no�ścia�mi�i kwa�li�fi�ka�cja�mi�za�rów�no�w od�-
nie�sie�niu� do in�dy�wi�du�al�nych� przed�się�-
biorstw,�jak�i ca�łych�sek�to�rów�–�do�da�je.

Prze mysł lot ni czy i za rzą dza nie 
kom pe ten cja mi
Za�rzą�dza�nie�kom�pe�ten�cja�mi�w bran�-

żach� tak� zło�żo�nych� jak� sek�tor� lot�ni�czy,
wy�ma�ga� nie�sza�blo�no�we�go� po�dej�ścia
i szyb�kie�go�re�ago�wa�nia�na zmia�ny�zwią�za�-
ne�cho�ciaż�by�z dy�na�micz�nym�roz�wo�jem
tech�no�lo�gii.� By� za�cho�wać� tem�po� wzro�-
stu,�pol�ska�bran�ża�lot�ni�cza�mu�si�się�zmie�-
rzyć� z sze�re�giem� wy�zwań� –� jed�nym
z nich� jest� utrzy�ma�nie� i roz�wój� od�po�-

wied�nio�do�bra�nych�kadr�oraz�po�zy�ski�wa�-
nie� no�wych� pra�cow�ni�ków,� któ�rzy� bę�dą
mo�gli�po�twier�dzić�swo�je�kom�pe�ten�cje.�

–�W bran�żach�spe�cja�li�stycz�nych,�ta�-
kich�jak�na�sza,�do�bór�od�po�wied�nie�go�ze�-
spo�łu�jest�nie�zwy�kle�istot�ny.�Pro�jek�tu�je�-
my,�kon�stru�uje�my�i ser�wi�su�je�my�naj�bar�-
dziej� za�awan�so�wa�ne� sil�ni�ki� lot�ni�cze,� by
zmie�niać� lot�nic�two� i na�pę�dzać� roz�wój
ludz�ko�ści.� Po�łą�cze�nie� wła�ści�wych� kom�-
pe�ten�cji� me�ry�to�rycz�nych� i spo�łecz�nych
to�gwa�ran�cja�naj�wyż�sze�go�po�zio�mu.�Dla�-
te�go�tak istot�ne�jest,�by�sta�le�być�w pro�-
ce�sie� roz�wo�ju,� uczyć� się� przez� ca�łe� ży�-
cie� –� po�wie�dzia�ła� Ka�ro�li�na� Tu�charz,
Pratt&Whit�ney.

sek to ro wa Ra da Kom pe ten cji 
Prze my słu Lot ni czo -Ko smicz ne go
Pod�czas�spo�tka�nia�w Do�li�nie�Lot�ni�-

czej� zo�sta�ła� za�pre�zen�to�wa�na�ko�lej�na� ini�-
cja�ty�wa�sie�cio�wa�w bran�ży�–�kon�sty�tu�ują�-
ca� się�wła�śnie�Sek�to�ro�wa�Ra�da�Kom�pe�-
ten�cji�Prze�my�słu�Lot�ni�czo�-Ko�smicz�ne�go.
Jed�nym�z jej�ce�lów�jest�do�ko�na�nie�prze�-
glą�du� ist�nie�ją�cych� spo�so�bów� na�by�wa�nia
kwa�li�fi�ka�cji�przez�spe�cja�li�stów�obu�sek�to�-
rów.�Ra�da�zo�sta�ła�po�wo�ła�na�przez przed�-
sta�wi�cie�li�uzna�nych�w bran�żach�lot�ni�czej
i ko�smicz�nej�in�sty�tu�cji:�Tha�les�Pol�ska,�In�-
sty�tu�tu� Lot�nic�twa,� Po�li�tech�ni�ki� War�-
szaw�skiej� oraz� Związ�ku� Pra�co�daw�ców
Sek�to�ra�Ko�smicz�ne�go,�ale�do jej�prac�zo�-
sta�ną� za�pro�sze�ni� wszy�scy� zna�czą�cy
uczest�ni�cy�tych�ryn�ków.

–�Zwłasz�cza�po�cząt�ko�wa�fa�za�roz�wo�-
ju� sek�to�ra� ko�smicz�ne�go� w Pol�sce� da�je
szan�sę�stwo�rze�nia�od ra�zu�ścież�ki�zdo�by�-

wa�nia�kwa�li�fi�ka�cji�spój�nej�z sek�to�rem�ko�-
smicz�nym�w Eu�ro�pie.�Już�dzi�siaj�prze�cież
oba�sek�to�ry�są�ele�men�ta�mi�glo�bal�nej�go�-
spo�dar�ki� świa�to�wej,� a spe�cja�li�ści� są�mo�-
bil�ni� mię�dzy�na�ro�do�wo� –� mó�wi� Mar�cin
Tu�ma�now,�kie�row�nik�pro�jek�tu.�–�Ma�my
na�dzie�ję� na współ�pra�cę�Ra�dy� z In�sty�tu�-
tem�Ba�dań�Edu�ka�cyj�nych�przy two�rze�niu
Sek�to�ro�wej�Ra�my�Kwa�li�fi�ka�cji� i włą�cza�-
niu�kwa�li�fi�ka�cji�do Zin�te�gro�wa�ne�go�Re�je�-
stru� Kwa�li�fi�ka�cji,� któ�ry  tę  mo�bil�ność
mię�dzy�na�ro�do�wą� pra�cow�ni�ków� jesz�cze
uła�twi.�Dzia�ła�nia�te�wpi�su�ją�się�bo�wiem
w mię�dzy�na�ro�do�wy�sys�tem�oce�ny�kom�-
pe�ten�cji�i kwa�li�fi�ka�cji,�któ�re�dzię�ki�te�mu
sta�ją� się� czy�tel�ne� dla� pra�co�daw�ców
w więk�szo�ści�miejsc�świa�ta�–�do�da�je.

edu ka cja i roz wój re gio nu 
Part�ner�ska� współ�pra�ca� biz�ne�su

i edu�ka�cji� to� je�den� z ko�niecz�nych� ele�-
men�tów�roz�wo�ju�go�spo�dar�cze�go�re�gio�nu.
Na Pod�kar�pa�ciu� nie� bra�ku�je� do�brych
przy�kła�dów�ta�kiej�wła�śnie�współ�pra�cy.�

–�Współ�pra�ca�pra�co�daw�ców�ze�szko�-
ła�mi�za�wo�do�wy�mi�jest�od daw�na�w cen�-
trum� za�in�te�re�so�wań� śro�do�wisk� zwią�za�-
nych�z edu�ka�cją�oraz�świa�tem�go�spo�dar�-
ki�–�po�wie�dzia�ła�Mał�go�rza�ta�Rauch,�Pod�-
kar�pac�ki� Ku�ra�tor� Oświa�ty,� Ku�ra�to�rium
Oświa�ty� w Rze�szo�wie.� –  War�to� wspo�-
mnieć� o tzw.� part�ner�stwach� wie�-
dzy� –� czy�li� ko�ope�ra�cji� szkół,� pra�co�daw�-
ców,�urzę�dów�pra�cy�i uczel�ni.�Trwa�ono
na po�zio�mie� kra�jo�wym� oraz� lo�kal�nym
i re�gio�nal�nym.�Efek�tyw�ność�ta�kie�go�za�ło�-
że�nia� po�ka�zu�ją� przy�kła�dy.� Pierw�szy

z nich,�m.�in.�to�Ze�spół�Szkół�Tech�nicz�-
nych�w Le�żaj�sku,�któ�ry�pod�pi�sał�po�ro�zu�-
mie�nie�z fir�mą�Su�pe�rior� In�du�stries�Pro�-
duc�tion�Po�land.� Przed�się�bior�stwo� ufun�-
do�wa�ło� sty�pen�dia� dla  naj�lep�szych
uczniów�w za�wo�dach�tech�nik�me�cha�nik
CNC,� ope�ra�tor� ob�ra�biar�ki� skra�wa�ją�cej
CNC.�Szko�ła�z ko�lei�do�sto�so�wa�ła�kie�run�-
ki� kształ�ce�nia� do po�trzeb� ryn�ku� pra�cy.
Kształ�ci�w za�wo�dach:�tech�nik�pro�gra�mi�-
sta,�tech�nik�au�to�ma�tyk,�tech�nik�me�cha�-
nik�CNC,�ope�ra�tor�ob�ra�biar�ki�skra�wa�ją�-
cej� CNC.� Dru�gi� przy�kład� to� Ze�spół
Szkół� Tech�nicz�nych� w Miel�cu,� gdzie
ucznio�wie�w ra�mach�ak�cji:�„Fir�my�otwie�-
ra�ją� bra�my� przed mło�dzie�żą 2019”� od�-
wie�dza�ją� róż�ne�mie�lec�kie� fir�my,�np.� fir�-
mę�„Hu�sqar�na”,�w któ�rej�ucznio�wie�za�-
po�zna�li� się� z no�wo�cze�sną� or�ga�ni�za�cją
i tech�no�lo�gią�pro�duk�cji�ko�sia�rek.�Za�kła�dy
Lot�ni�cze�w Miel�cu� ob�ję�ły� z ko�lei�w tej
szko�le�pa�tro�na�tem�kla�sę�o pro�fi�lu�tech�nik
me�cha�nik� lot�ni�czy� dla� prze�my�słu� lot�ni�-
cze�go�–�do�da�ła.�

Bran�ża� lot�ni�cza,� ja�ko� je�den� z wio�dą�-
cych� fi�la�rów� go�spo�dar�czych� Pod�kar�pa�cia,
jest�ak�tyw�nie�roz�wi�ja�na�przez�in�te�re�sa�riu�-
szy.� Wszy�scy� zgod�nie� pod�kre�śla�ją,� że
u pod�staw� suk�ce�su� pla�nów� roz�wo�ju� le�ży
do�brze�wy�kształ�co�na�ka�dra,�któ�rej�kom�pe�-
ten�cje�bę�dą�wy�cho�dzi�ły�na�prze�ciw�po�trze�-
bom�ryn�ku.�Jak�wska�zu�ją�uczest�ni�cy�se�mi�-
na�rium�bran�żo�we�go�w Rze�szo�wie�–�dzię�ki
wdra�ża�niu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kwa�-
li�fi�ka�cji,�pro�ces�ten�bę�dzie�prze�bie�gał�jesz�-
cze�szyb�ciej�i jesz�cze�spój�niej.

gRze goRz MA Ry nieC

Branża lotnicza 
dla rozwoju Podkarpacia
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RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma�rek�Ga�jos

wsPół PRA Cow ni Cy
Mar�cin�Ka�li�ta,�Ra�do�sław�Ga�jos,�
Ma�rek�Grze�sik,�Alek�san�dra�Trze�ciak

gAzetA zRzeszonA w

DRuK 
Ago�ra��SA�,ul.�Da�ni�szew�ska�27,
War�sza�wa

Re�dak�cja�nie�od�po�wia�da�za�treść�re�klam�

i�ogło�szeń�oraz�za�strze�ga�so�bie�pra�wo

skró�tu�nad�sy�ła�nych�ma�te�ria�łów.

RzeszówMedia .pl

W cią gu kil ku nad cho dzą cych de -
kad tech no lo gie naj praw do po dob -
niej za stą pią pi lo tów, ale jak na ra -
zie ta pro fe sja ma do brą pas sę
w związ ku z dy na micz nym roz wo -
jem ryn ku lot ni cze go. Pi lo ci mo gą
li czyć na cie ka wą pra cę i do bre za -
rob ki, ale wy ma ga ny jest nie na -
gan ny stan zdro wia i od po wie dzial -
ność, a kształ ce nie jest dłu gie
i wie lo eta po we. Wy szko le nie pi lo ta
sa mo lo tów rej so wych to koszt na -
wet 250 tys. zł i więk szość kan dy -
da tów fi nan su je go z wła snej kie -
sze ni. Ta ki wy da tek mo że jed nak
zwró cić się już w 2–3 la ta się
po roz po czę ciu pra cy w za wo dzie.

We�dług�sza�cun�ków�Bo�ein�ga�w cią�gu
naj�bliż�szych 20�lat�na ca�łym�świe�cie�za�-
brak�nie� na�wet 600� tys.� przed�sta�wi�cie�li
tej�pro�fe�sji.�Du�ży�po�pyt�przy ni�skiej�po�-
da�ży� no�wych� kadr� ozna�cza� dla  pi�lo�tów
ry�nek� pra�cow�ni�ka� i do�bre� za�rob�ki,� ale
za oko�ło 50–70� lat� za�wód� ten� za�cznie
stop�nio�wo�za�ni�kać.

–�W świe�tle�roz�wo�ju�tech�no�lo�gii�in�-
for�ma�tycz�nych� praw�do�po�dob�nie� pi�lo�ta
w kok�pi�cie�rów�nież�kie�dyś�za�stą�pi�kom�-
pu�ter.�W tym�sen�sie�za�wód�pi�lo�ta�wy�da�-
je� się�być� za�wo�dem�prze�szło�ści,�bo�naj�-
bar�dziej� pre�sti�żo�wy�był�w dru�giej� po�ło�-
wie XXwie�ku.�Na�to�miast�w naj�bliż�szych
kil�ku�dzie�się�ciu�la�tach�jest�to�wciąż�za�wód
ab�so�lut�nie� per�spek�ty�wicz�ny.� Pi�lo�tów
na ryn�ku� bra�ku�je,�więc� bę�dzie� dla  nich
du�żo�do�brze�płat�nej�pra�cy�w wie�lu�cie�ka�-
wych� kra�jach� świa�ta� –  mó�wi� agen�cji
New�se�ria� Biz�nes� Ja�kub� Ben�ke,� pi�lot� li�-
nio�wy,�pre�zes�za�rzą�du�Bar�to�li�ni�Air.

Kan�dy�da�ci� do te�go� za�wo�du� mu�szą
się� cha�rak�te�ry�zo�wać� przede� wszyst�kim
do�brym�sta�nem�zdro�wia�i przejść�ba�da�nia
le�kar�skie,�któ�re�za�gwa�ran�tu�ją,�że�nie stra�-
cą�świa�do�mo�ści�w po�wie�trzu�i nie�prze�-
sta�ną�pa�no�wać�nad sa�mo�lo�tem.

–�Na dru�gim�miej�scu�są�pre�dys�po�zy�-
cje�i one�już�nie są�ta�kie�oczy�wi�ste.�My�-
ślę,�że�więk�szość�osób�mo�gła�by�zo�stać�pi�-
lo�ta�mi,�bo�nie jest�to�za�wód�o wie�le�trud�-
niej�szy�niż�in�ne.�Na pew�no�wy�ma�ga�go�to�-
wo�ści� do wzię�cia� od�po�wie�dzial�no�ści.
We�dług�mnie�w ogó�le�nie jest�to�za�wód
nie�bez�piecz�ny,� stre�su�ją�cy,� na�to�miast
na pew�no� trze�ba� być� oso�bą� od�po�wie�-

dzial�ną�i umieć�trak�to�wać�spra�wy�po�waż�-
nie�– pod�kre�śla�Ja�kub�Ben�ke.

Kan�dy�dat� na pi�lo�ta�mu�si� też�wy�ka�-
zać� się� pra�co�wi�to�ścią,� bo� zdo�by�wa�nie
kom�pe�ten�cji� ozna�cza� wie�lo�go�dzin�ną� na�-
ukę,�pra�cę�i wie�le�róż�ne�go�ty�pu�eg�za�mi�-
nów.� Szko�le�nie� pi�lo�tów� dzie�li� się
na część�teo�re�tycz�ną�i prak�tycz�ną.�Skła�da
się�z kil�ku�eta�pów,�z któ�rych�pierw�szym
jest�szko�le�nie�do li�cen�cji�tu�ry�stycz�nej.

–�Za�czy�na�my�od pod�staw�teo�rii,�na�-
stęp�nie�la�ta�my�ma�łą�awio�net�ką,�czy�li�ma�-
łym�sa�mo�lo�tem�tło�ko�wym.�Uzy�sku�je�my
li�cen�cję� tu�ry�stycz�ną,� a na�stęp�nie� po�-
szcze�gól�ne,� do�dat�ko�we� upraw�nie�-

nia�–�aż do li�cen�cji�za�wo�do�wej� i li�cen�cji
li�nio�wej� za�mro�żo�nej.� Ca�ły� czas� la�ta�my
tyl�ko�nie�du�ży�mi�sa�mo�lo�ta�mi�tło�ko�wy�mi,
ty�le�że�co�raz�bar�dziej�skom�pli�ko�wa�ny�mi,
czy�li�dwu�sil�ni�ko�wy�mi,�z cho�wa�nym�pod�-
wo�ziem.�Cho�dzi�o to,�że�by�to�szko�le�nie
nie by�ło�aż tak�bar�dzo�dro�gie,�bo�ono�i tak
nie na�le�ży�do naj�tań�szych�– mó�wi�Ja�kub
Ben�ke.

Jak�oce�nia,�w Pol�sce�sys�tem�szko�le�-
nia� lot�ni�cze�go� jest� dość� roz�wi�nię�ty.� Ist�-
nie�je� rap�tem� kil�ka� szkół� pu�blicz�nych,
któ�re�szko�lą�pi�lo�tów,�ale�na ryn�ku�funk�-
cjo�nu�je� wie�le� pod�mio�tów� pry�wat�nych.
Więk�szość�pi�lo�tów�fi�nan�su�je�szko�le�nie�ze

środ�ków�wła�snych,�na�to�miast�wy�ma�ga�to
in�we�sty�cji� rzę�du 250� tys.� zł.� To� koszt,
któ�ry� wie�le� osób� po�wstrzy�mu�je
przed wy�bra�niem� tej� dro�gi� za�wo�do�wej.
Jak�pod�kre�śla�eks�pert,�przy obec�nej�do�-
brej�ko�niunk�tu�rze�na ryn�ku�ta�ka�in�we�sty�-
cja�mo�że�jed�nak�szyb�ko�się�zwró�cić�–�na�-
wet� w 2–3� la�ta� po roz�po�czę�ciu� pra�cy
w kok�pi�cie�sa�mo�lo�tu�rej�so�we�go.

Po przej�ściu�wie�lo�eta�po�we�go�szko�le�-
nia�i uzy�ska�niu�li�cen�cji�li�nio�wej�za�mro�żo�-
nej� pi�lot�mo�że� się� już� za�trud�nić�w li�nii
lot�ni�czej� i za�siąść� w pra�wym� fo�te�lu
pierw�sze�go� ofi�ce�ra� w du�żym� sa�mo�lo�cie
od�rzu�to�wym.� Przed�tem� mu�si� jed�nak
przejść� jesz�cze� jed�no,� trwa�ją�ce� śred�nio
od 2�do 4�ty�go�dni�szko�le�nie�na da�ny�typ
sa�mo�lo�tu�rej�so�we�go.

–� Kie�dy� kan�dy�dat� na pi�lo�ta� uzy�ska
już� li�cen�cję� za�wo�do�wą� i do�sta�nie� pra�cę
w li�nii� lot�ni�czej,� ta� li�nia� wy�sy�ła� go
na szko�le�nie� np.� na typ� sa�mo�lo�tu� Air�-
bus 320�czy�Bo�eing 737.�Ono�od�by�wa�się
już�w peł�ni�na sy�mu�la�to�rze,�z wy�jąt�kiem
na�uki�lą�do�wań.�Jest�sześć�lą�do�wań,�któ�re
wy�ko�nu�je� się� praw�dzi�wym,� pu�stym� sa�-
mo�lo�tem� bez� pa�sa�że�rów.� Wy�ni�ka� to
z fak�tu,�że�tech�ni�ki�lą�do�wa�nia�sy�mu�la�to�-
rów�nie są�w sta�nie� ide�al�nie�te�go�od�dać
i ten� ele�ment� jest� nie�za�stą�pio�ny.�Na�to�-
miast� gdy� prze�cho�dzi�my� do sa�mo�lo�tów
od�rzu�to�wych,� na któ�rych� go�dzi�na� lo�tu
jest�już�bar�dzo�dro�ga,�rze�czy�wi�ście�sy�mu�-
la�to�ry� za�czy�na�ją� zaj�mo�wać� pierw�sze
miej�sce� w szko�le�niu� –  pre�zes� za�rzą�du
Bar�to�li�ni�Air.

ŹRó Dło: new se RiA. PL

Szkolenie pilotów
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est ele ganc ka, do stoj na, prze stron -
na, po pro stu pięk na. Mo gli się
o tym prze ko nać ze bra ni w so bo -
tę 5 paź dzier ni ka 2019 r. na kon fe -
ren cji „Nie pod le gła w tro sce
o kom ba tan tów i se nio rów” oraz
otwar ciu wy sta wy „Ry cer stwo
i Woj sko Pol skie w Prze my ślu i Zie -
mi Prze my skiej”. To wy da rze nie in -
au gu ro wa ło funk cjo no wa nie Sa li
Ry cer skiej, bę dą cej czę ścią po -
wsta ją ce go Cen trum Ho spi cyj no -
-Opie kuń cze go BE TA NIA w Prze my -
ślu. In we sty cję re ali zu je Ry cer skie
i Szpi tal ne Brac two św. Ła za rza
z Je ro zo li my – Sto wa rzy sze nie Ka -
to lic kie wraz z Ry cer skim i Szpi tal -
nym Za ko nem św. Ła za rza z Je ro -
zo li my. 

BE�TA�NIA�po�wsta�je�w jed�nym�z pu�-
stych� bu�dyn�ków� po daw�nym� szpi�ta�lu
woj�sko�wym,�któ�ry�wcze�śniej�peł�nił�funk�-
cje� ko�sza�ro�wo�-szta�bo�we.�Od kil�ku�na�stu
lat�stał�on�opusz�czo�ny�i nisz�czał,�te�raz�od�-
zy�skał�daw�ny�blask,�a za ja�kiś�czas�ca�łość
wnętrz�bę�dzie�od�da�na�do użyt�ku�pa�cjen�-
tom� i per�so�ne�lo�wi.� Dzię�ki� pro�jek�to�wi
w ra�mach�Re�gio�nal�ne�go�Pro�gra�mu�Ope�-
ra�cyj�ne�go�uda�ło�się�za�cho�wać�i od�re�mon�-
to�wać� ca�łą� za�byt�ko�wą� bry�łę� bu�dyn�ku
oraz�od�dać�do użyt�ku�sa�lę�ry�cer�ską.�Sta�-
no�wi�to�pierw�szy�etap�przy�wró�ce�nia�uży�-
tecz�no�ści�te�go�bu�dyn�ku,�te�raz�czas�na re�-
mont�czę�ści�prze�zna�czo�nej�na ho�spi�cjum
i ośro�dek�opie�kuń�czy.�Wcze�śniej�sta�cjo�-
no�wa�ły� tu� róż�ne� jed�nost�ki� woj�sko�we,
a ja�ko� ostat�nie� do�wódz�two 5� Puł�ku
Strzel�ców� Pod�ha�lań�skich,� stąd� po�mysł
na kon�ty�nu�owa�nie� tej� tra�dy�cji,� co� by�ło
wi�docz�ne�w dwóch�wy�sta�wach�znaj�du�ją�-
cych�się�na Sa�li�–�jed�na�po�świę�co�na�pod�-
ha�lań�czy�kom,�a dru�ga�hal�ler�czy�kom.�Do�-
wo�dem�związ�ków�z woj�skiem�te�go�miej�-
sca� by�ła� licz�na� obec�ność� żoł�nie�-
rzy�–�Strzel�ców�Pod�ha�lań�skich.�Na�wią�za�-
nie� do daw�nych� tra�dy�cji� woj�sko�wych
wpi�su�je�się�w etos�Ry�cer�skie�go�i Szpi�tal�-
ne�go�Za�ko�nu�św.�Ła�za�rza,�o czym�przy�-
po�mi�nał� znaj�du�ją�cy� się� na sto�le� pre�zy�-
dial�nym� płasz�cza� za�kon�ny� z zie�lo�nym

krzy�żem,�miecz�i hełm�ry�cer�ski.�
So�bot�nia�in�au�gu�ra�cja�dzia�łal�no�ści�Sa�-

li� ry�cer�skiej�roz�po�czę�ła�się�od wy�stą�pie�-
nia�pre�ze�sa�sto�wa�rzy�sze�nia�ks.�dr.�Jó�ze�fa
Ba�ra,�któ�ry�pod�kre�ślał�ogrom�wy�ko�na�nej
pra�cy�i za�dań�jesz�cze�do wy�ko�na�nia�oraz
od�czy�tał�list�od wo�je�wo�dy�pod�kar�pac�kie�-
go�Ewy�Le�niart.�Wśród�go�ści�obec�ni�by�li
m.�in.�ar�cy�bi�skup�-se�nior�Jó�zef�Mi�cha�lik,
po�seł�An�drzej�Ma�tu�sie�wicz,�wi�ce�mar�sza�-
łek�wo�je�wódz�twa�Piotr�Pilch,�pre�zy�dent
Prze�my�śla�Woj�ciech�Ba�kun,�re�pre�zen�tu�-
ją�cy� wła�dze� Za�ko�nu� ba�liw� Jan� Szmyd.
Na sa�li� za�sie�dli� za�an�ga�żo�wa�ni�w dzia�łal�-
ność�Za�ko�nu�i Sto�wa�rzy�sze�nia,�sym�pa�ty�-
cy�i mi�ło�śni�cy�hi�sto�rii,�wo�lon�ta�riu�sze�la�-
za�ryc�cy.�

Na roz�po�czę�cie� abp� Jó�zef�Mi�cha�lik
od�mó�wił�mo�dli�twę�uwiel�bie�nia�i udzie�lił
bło�go�sła�wień�stwa� ze�bra�nym.� Kon�fe�ren�-
cja� to� by�li� tak�że� pre�le�gen�ci,� za�czy�na�jąc
od świet�ne�go�wy�kła�du�„Sta�rość�w Bi�blii”
ks.� prof.� Da�riu�sza� Dzia�do�sza� z Ka�to�lic�-
kie�go� Uni�wer�sy�te�tu� Lu�bel�skie�go.� Na�-
stęp�nie�prof.�Sta�ni�sła�wa�Steu�den�z KUL
mó�wi�ła� o „Psy�cho�lo�gicz�nym� wy�mia�rze
god�no�ści� czło�wie�ka”.� Ko�lej�ne� wy�stą�pie�-
nie�to�po�wrót�do okre�su�mię�dzy�wo�jen�ne�-
go�i pre�zen�ta�cja�dr.�Jac�ka�Mag�do�nia�z In�-
sty�tu�tu� Pa�mię�ci� Na�ro�do�wej� od�dział
w Rze�szo�wie�na te�mat�„Tro�ski�o se�nio�rów
i kom�ba�tan�tów�w II RP� na przy�kła�dzie
po�wstań�ców� stycz�nio�wych”.� O „Opie�ce
se�nio�ral�nej�dzi�siaj”�w świe�tle�dzia�łań�Mi�-
ni�ster�stwa�Ro�dzi�ny,�Pra�cy�i Po�li�ty�ki�Spo�-
łecz�nej� mó�wił� Mi�ro�sław� Prze�woź�nik
z De�par�ta�men�tu�Ryn�ku�Pra�cy.

izA Be LA FAC, ssLj

Sala Rycerska w przemyskim Centrum Hospicyjno-Opiekuńczym BETANIA otwarta 
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22 paź dzier ni ka 2019r. godz. 19
Fil har mo nia Pod kar pac ka – Rze szów

Je�śli�w zna�nym�po�rze�ka�dle�–�„Sta�ra�mi�łość�nie�rdze�wie�je”�jest�odro�bi�na�praw�dy,�to�fran�cu�ska�ko�me�dia
„KO�CHA�NIE,�WRÓ�CI�ŁEM!”�naj�le�piej�te�go�do�wo�dzi.�Se�ve�ri�ne�jest�wła�ści�ciel�ką�do�brze�pro�spe�ru�ją�ce�go�pa�ry�-
skie�go�wy�daw�nic�twa�i nie�co�sła�biej�pro�spe�ru�ją�ce�go�ży�cia�oso�bi�ste�go.�Ma�co�praw�da�atrak�cyj�ne�go�ad�o�ra�to�ra,�ma
wy�lu�zo�wa�ne�go�do�ro�słe�go�sy�na�i na�wet�po�now�nie�w jej�ży�cie�wkra�cza�by�ły�mąż�–�skru�szo�ny�i pe�łen�do�brej�wo�li
do po�jed�na�nia...�za pra�wie�każ�dą�ce�nę.�Cóż,�kie�dy�syn�nie�zna�swo�je�go�oj�ca,�oj�ciec�nie�wie,�że�ma�sy�na,�ad�o�ra�-
tor�nie�wie�nic�o by�łym�mę�żu,�by�ły�mąż�nie�ak�cep�tu�je�ad�o�ra�to�ra,�któ�ry�ad�o�ru�je�nie�tyl�ko�żo�nę�by�łe�go�mę�ża,
o czym,�oczy�wi�ście�Se�ve�ri�ne�nie�wie...�Tro�chę�skom�pli�ko�wa�ne?�Wo�bec�te�go�do�dam�jesz�cze�tyl�ko,�że�w wy�-
daw�nic�twie�po�ja�wia�się�dru�ga�by�ła�żo�na�by�łe�go�mę�ża�wła�ści�ciel�ki,�o czym�Se�ve�ri�ne�rów�nież�nic�nie�wie,�a Je�-
an�-Pier�re,�czy�li�by�ły�mąż�obu�pań�za�raz�się�do�wie...�„KO�CHA�NIE,�WRÓ�CI�ŁEM!”�to�zna�ko�mi�ta�ko�me�dia�bę�-
dą�ca�swo�istym�lu�strem,�w któ�rym�w prze�rwach�po�mię�dzy�wy�bu�cha�mi�śmie�chu�prze�glą�da�my�się�my�wszy�-
scy�–�wi�dzo�wie�w te�atrze�i głów�ni�ak�to�rzy�w na�szym�wła�snym�ży�ciu.�Jest�jesz�cze�jed�na,�mo�że�naj�waż�niej�sza
bo�ha�ter�ka�tej�za�baw�nej�sztu�ki�–�mi�łość.

Ta,�dla�któ�rej�i dzię�ki�któ�rej�ży�je�my.�Z głę�bo�ką�wia�rą,�że�choć�„sta�ra”�–�to�nie�„za�rdze�wie�je”.

Bi le ty w ce nie: 110, 95 i 85 zł (w za leż no ści od miej sca na sa li) – www.ed ma art.pl,
www.kup bi le cik.pl, www.abi let.pl, www.tic ket por tal.pl 

za mó wie nia zbio ro we: ada@ed ma art.pl, tel. 501 28 58 63

ob sa da:
Do�ro�ta    CHO�TEC�KA,�Ma�ria� PA�KUL�NIS,� Ka�ta�rzy�na� AN�KU�DO�WICZ,� Jan� JAN�KOW�SKI�Mar�cin

TROŃ�SKI
Grze�gorz PAW�LAK,�Woj�ciech�WY�SOC�KI,�Bar�tosz�OBU�CHO�WICZ
Re�ży�se�ria:�To�masz�Dut�kie�wicz

ośmioosobowa komedia 
w gwiazdorskiej obsadzie !
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je steś do sko na łym przy kła dem
na to, że nie tyl ko zwy cięz com
wszel kie go ro dza ju ta lent show uda -
je się za ist nieć na ryn ku mu zycz -
nym. jesz cze trud niej jest się
na nim utrzy mać. zdradź pro szę
w czym tkwi ta jem ni ca two je go suk -
ce su?

–�Na�praw�dę� cięż�ko�mi� po�wie�dzieć.
Są�dzę,�że�skła�da�się�na to�wie�le�czyn�ni�-
ków.�Przede�wszyst�kim�pra�co�wi�tość,�za�-
an�ga�żo�wa�nie,� od�da�nie� te�mu�co� się� ro�bi.
Waż�ne�jest�też,�że�by�ni�ko�go�nie�uda�wać.
Po pro�stu�być,�so�bą,�spój�nym�i szcze�rym
w tym�co�się�prze�ka�zu�je�od�bio�ry.�Czy�to
po�przez� pi�sa�nie,� mó�wie�nie� a w mo�im
przy�pad�ku�śpiew.�Nie�bez�zna�cze�nia�jest
tak�że�pew�na�do�za�szczę�ścia.�Zna�le�zie�nie
się�w od�po�wied�nim�cza�sie�i miej�scu,�też
się� przy�da�je.� Po�łącz�nie� tych� wszyst�kich
ele�men�tów,�nie�wąt�pli�wie�spra�wia,�że�ko�-
muś�uda�je�się�być�za�uwa�żo�nym.

to bie uda ło się ob ser wo wać te -
go ty pu pro gram z obu stron. Raz
by łeś oce nia ny, raz oce nia ją cy.
Po któ rej stro nie jest ła twiej?

–� To� są� dwa,� róż�ne� do�świad�cze�nia,
któ�rym� to�wa�rzy�szą� zu�peł�nie� in�ne� emo�-
cje.�W pierw�szym�z przy�pad�ków,�kie�dy
to� ja� by�łem�uczest�ni�kiem,� z ty�łu� gło�wy
cią�gle� mia�łem� jed�ną� myśl,� że� wal�czę
o swo�je� ma�rze�nia.� Za�wsze� wie�dzia�łem,
że�chcę�zaj�mo�wać�się�mu�zy�ką�za�wo�do�wą
Dla�te�go� mo�ja� edy�cja� o wzię�ciu� udzia�łu
w pro�gra�mie,� w mo�im� przy�pad�ku� by�ła
w peł�ni� świa�do�ma.� To� da�wa�ło� mi� si�łę
do te�go,�że�by�bez�wzglę�du�na to�czy�pro�-
gram�wy�gram�czy�też�nie,�wy�nieść�z nie�-
go�jak�naj�wię�cej,�coś�osią�gnąć,�wy�pra�co�-
wać�dla�sie�bie.�To�wa�rzy�szy�ły�mi�ogrom�-
ne� emo�cje,� bo� zda�wa�łem� so�bie� spra�wę,
że� na sza�li� jest� mo�je� być� al�bo� nie� być
z mu�zy�ką�za pan�brat.�W tym�przy�pad�ku
je�stem� zde�cy�do�wa�nie� ze�ro� je�dyn�ko�wy

i al�bo�mi�się�uda�je,�al�bo�da�ję�so�bie�z tym
spo�kój.

A jak by ło w przy pad ku ju ro ro -
wa nia?

–�Nie� ukry�wam,� że� kie�dy� zo�sta�łem
za�pro�szo�ny�na ju�ror�ski�fo�tel,�dłu�go�za�sta�-
na�wia�łem�się�czy�po�dej�mu�ję�słusz�ną�de�-
cy�zję,�przyj�mu�jąc�tę�pro�po�zy�cję.�W koń�-
cu�mi�nę�ło�nie�wie�le�cza�su�od mo�men�tu,
kie�dy�sam�by�łem�oce�nia�ny.�Ba�łem�się�czy
po tak�krót�kim�okre�sie�na�bra�łem�na ty�le
do�świad�cze�nia,� że�by� dzie�lić� się� nim
z uczest�ni�ka�mi�pro�gra�mu.�Szyb�ko�zo�rien�-
to�wa�łem�się,�że�do�brze�po�stą�pi�łem.�Czu�-
łem� się�w „Vo�ice”� bar�dzo� do�brze.�Naj�-
waż�niej�sze,� że� nie� usia�łem� ni�ko�go� uda�-
wać.� Po�za� tym� po�zna�łem� wie�lu� fan�ta�-
stycz�nych�lu�dzi.�Ow�szem,�jest�to�ogrom�-
ne�wy�zwa�nie,�bo�w tym�przy�pad�ku�je�steś

od�po�wie�dzial�ny�za czyjś�los,� je�go�pierw�-
sze�kro�ki�es�tra�do�we.�Le�jak�sam�za�uwa�-
ży�łeś�nie�każ�de�mu�je�steś�w sta�nie�prze�pi�-
sać�tą�wła�ści�wą�re�cep�tę�na suk�ces.�Waż�-
ne� jest� jed�nak� to,� że�by� ta� dru�ga� stro�na
chcia�ła�go�od�nieść�i by�ła�na�ce�cho�wa�na�ty�-
mi�czyn�ni�ka�mi,�o któ�rych�wspo�mnia�łem
na po�cząt�ku�na�szej�roz�mo�wy.

Czy li po le casz udział w te go ty -
pu au dy cjach?

–�Jak�naj�bar�dziej.�Wie�le�z nich�przy�-
nio�sło�nam�mnó�stwo�zna�ko�mi�tych�wy�ko�-
naw�ców.

Choć by grze go rza hy że go!
–�(śmiech)!�Z pro�gra�mów�ty�pu�ta�-

lent� show� wy�wo�dzi� się� wie�lu� mło�dych
i zdol�nych� ar�ty�stów,� o któ�rych� Pol�ska
jesz�cze�nie�sły�sza�ła,�ale�my�ślę�że�to�tyl�ko
kwe�stia�cza�su.�Waż�ny�jest�też�te�am,�któ�-

rym�się�ota�czasz.�Ja�sam�bez�po�mo�cy�mu�-
zy�ków,�aran�że�rów,�nie�był�bym�w sta�nie
nic�osią�gnąć.�

Masz na swo im kon cie dwa zna -
ko mi te al bu my. Po zwo lisz, że za da -
jąc ko lej ne py ta nie, na wią żę do ty -
tu łu te go ostat nie go. Brzmi on „Mo -
men ty”. Po tra fisz wy mie nić choć by
trzy waż ne w two im ży ciu?

–�To�bar�dzo�trud�ne.�Gdy�byś�po�pro�-
sił,�abym�wy�mie�nił�ja�kąś�naj�faj�niej�szą�sy�-
tu�ację,�któ�ra�wy�da�rzy�ła�się�choć�by�w tym
ro�ku,�to�nie�bę�dę�w sta�nie.�W mo�im�ży�-
ciu�dzie�je�się�tak�wie�le.�Ja�po pro�stu�ko�-
lek�cjo�nu�ję� te�mo�men�ty� (uśmiech).�Sta�-
ram�się�z nich�wy�ci�skać�jak�naj�wię�cej,�ni�-
czym� sok� po�ma�rań�czo�wy� do ostat�niej
kro�pli.� Mam� na�dzie�ję,� że� jak� już� bę�dę
dziad�kiem,�to�bę�dę�miał�o czym�opo�wia�-
dać�swo�im�wnu�kom.

De biu tanc ką pły tę „z ca łych
sił” wy da łeś w 2014 ro ku. „Mo men -
ty” uka za ły się w 2017 ro ku. nie
trud no ob li czyć, że ko lej ny krą żek
po wi nien uka zać się już w na stęp -
nym.

–�Ro�bię�wszyst�ko,�co�w mo�jej�mo�cy,
że�by�sta�ło�się�tak�jak�mó�wisz.�Ca�ły�czas
pra�cu�ję�nad no�wym�ma�te�ria�łem,�ale�nie
chciał�bym�ni�cze�go�obie�cy�wać,�a tym�sa�-
mym� na�ci�skać� pre�sji� na sa�me�go� sie�bie.
Na pew�no�coś�się�szy�ku�je�(uśmiech).

za tem cze ka my z nie cier pli wo -
ścią na no we go hy że go! na ko niec,
cze go moż na Ci ży czyć?

–�My�ślę,�że�jak�i wszyst�kim,�zdro�wia!
Dzię�ki�nie�mu�je�stem�w sta�nie�się�re�ali�zo�-
wać�i speł�niać�na sce�nie,�któ�ra�jest�mo�im
ży�wio�łem.�Chciał�bym�grać�jak�naj�dłu�żej,
bo�ko�cham�to�ro�bić.�Lu�bię� lu�dzi� i mam
na�dzie�ję,� że� oni� choć� tro�chę� mnie� też.
Mam�wspa�nia�łą� ro�dzi�nę.�Nic�wię�cej�mi
nie�po�trze�ba.

Roz MA wiAł MAR Cin KA Li tA

Fot. MAR Cin KA Li tA
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Przede wszystkim trzeba pozostać sobą
Rozmowa z GRZEGORZEM HYŻYM
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Ciepło z kamienia 
5 pomysłów na aranżację strefy kominkowej

Ko mi nek to nie za wod ny spo sób
na stwo rze nie przy tul nej, ma gicz -
nej at mos fe ry w sa lo nie. Nie tyl ko
za pew nia przy jem ne cie pło w je -
sien ne i zi mo we wie czo ry, lecz tak -
że cza ru je tań czą cy mi pło my ka mi,
strze la ją cy mi iskra mi oraz od gło -
sem trza ska ją ce go drew na, wpro -
wa dza jąc do mow ni ków i go ści
w bło gi stan re lak su. Od po wied nio
wy eks po no wa ny do da wnę trzu
splen do ru, sta jąc się je go głów ną
ozdo bą przez ca ły rok. Nie wie rzy -
cie? Zo bacz cie sa mi!

O ko�min�ku�czę�sto�mó�wi�się,�że�jest
ser�cem�do�mu�i trud�no�się�z tym�nie�zgo�-
dzić.�To�przy nim�spo�ty�ka�ją�się�do�mow�-
ni�cy,�na nim�też�kon�cen�tru�je�się�głów�na
uwa�ga�od�wie�dza�ją�cych�nas�go�ści.�Dla�te�go
war�to�do�brze�prze�my�śleć�z cze�go�wy�ko�-
na�my�za�rów�no�ze�wnętrz�ną�obu�do�wę�ko�-
min�ka,�jak�i ścia�nę,�na któ�rej�jest�usy�tu�-
owa�ny,�ma�jąc�przy tym�na wzglę�dzie�nie
tyl�ko�aspekt�es�te�tycz�ny,�lecz�tak�że�funk�-
cjo�nal�ny.

Być bli żej na tu ry
Świat�pę�dzi� i co�raz�czę�ściej�bra�ku�je

nam�cza�su�na kon�takt� z na�tu�rą,�dla�te�go
de�ko�ru�jąc� wnę�trza� chęt�nie� de�cy�du�je�my
się� na ak�cen�ty,� któ�re�w ja�kimś� stop�niu
nam� ją� przy�bli�żą.� W efek�cie� się�ga�my
po na�tu�ral�ne�ma�te�ria�ły� i bar�wy.�W nurt
ten� ide�al�nie� wpi�su�je� się� bar�dzo� mod�ny
ostat�nio�ka�mień�de�ko�ra�cyj�ny,�któ�ry�swo�-
ją� ko�lo�ry�sty�ką� i fak�tu�rą� od�da�je� pięk�no
ota�cza�ją�cej�nas�przy�ro�dy,�a przy tym�do�-
sko�na�le�kom�po�nu�je�się�z in�ny�mi�ele�men�-
ta�mi�wy�po�sa�że�nia�wnę�trza,� jak�drew�no,
szkło�czy�ro�ślin�ność.�Ale�je�go�wa�lo�ry�de�-
ko�ra�cyj�ne� to�nie� je�dy�ny�ar�gu�ment�prze�-
ma�wia�ją�cy�za tym�roz�wią�za�niem.

Ka mień ognia się nie boi
–�Ka�mień�de�ko�ra�cyj�ny�to�zna�ko�mi�ty

ma�te�riał�na ze�wnętrz�ną�obu�do�wę�ko�min�-
ka� –� mó�wi� Ro�bert� Szy�biak,� Dy�rek�tor
Sprze�da�ży� i Mar�ke�tin�gu� fir�my� Ste�-
gu.� –� Przede� wszyst�kim� jest� nie�pal�ny,
a to� pierw�sza� i naj�waż�niej�sza� kwe�stia
w kon�tek�ście�bez�pie�czeń�stwa�do�mow�ni�-
ków� i na�szych� go�ści.� Do�dat�ko�wo� jest
świet�nym�aku�mu�la�to�rem�cie�pła.�Je�go�do�-
sko�na�łe�pa�ra�me�try� spra�wia�ją,� że� rów�no�-
mier�nie�się�na�grze�wa�i stop�nio�wo�od�da�je
cie�pło� do po�miesz�cze�nia,� dzię�ki� cze�mu
po�zwa�la�za�po�biec�sil�nym�wa�ha�niom�tem�-
pe�ra�tu�ry.�Co�rów�nie�waż�ne,�nie�zmie�nia
on� swo�ich� wła�ści�wo�ści� pod wpły�wem
wy�so�kich�tem�pe�ra�tur�–�nie�od�bar�wia�się
i nie� od�kształ�ca.� Obu�do�wy� wy�ko�na�ne
z ka�mie�nia� pre�zen�tu�ją� się� wy�jąt�ko�wo
efek�tow�nie,� a jed�no�cze�śnie� są� bar�dzo
trwa�łe�–�do�da�je.

Kla sy ka ga tun ku
Je�śli� są� wśród� nas�mi�ło�śni�cy� tra�dy�-

cyj�nych� roz�wią�zań� to� z pew�no�ścią� za�-

chwy�ci� ich� wy�koń�cze�nie� ścia�ny� za ko�-
min�kiem� bia�łym� ka�mie�niem� de�ko�ra�cyj�-
nym�o sub�tel�nej�fak�tu�rze,�np.�Pa�ler�mo 1.
Bar�dzo�drob�no�cię�ty�ka�mień�wpro�wa�dzi
do no�wo�cze�snych�wnętrz�de�li�kat�ne� cie�-
pło,� oży�wi� je� i nada�mu�bar�dziej� re�pre�-
zen�ta�cyj�ne�go�cha�rak�te�ru.�Je�śli�ma�my�ko�-
mi�nek�z pół�ką,�mo�że�my�usta�wić�na nim

ro�dzin�ne� zdję�cia� i de�ko�ra�cyj�ne� do�dat�ki
w ko�lo�rze�sre�bra�lub�zło�ta�–�ca�łość�na�bie�-
rze�bar�dziej�szla�chet�ne�go�wy�ra�zu�i sta�nie
się�jesz�cze�przy�tul�niej�sze.

elek try zu ją ca hip no za
W du�żych,� do�świe�tlo�nych,� no�wo�-

cze�snych� sa�lo�nach� im�po�nu�ją�cy� efekt

uzy�ska�my�wy�kań�cza�jąc� ścia�nę� z ko�min�-
kiem�ka�mie�niem�o wy�ra�zi�stej,�sza�rej�bar�-
wie.�En�tu�zja�stów�cie�ka�we�go�de�si�gnu�za�-
chwy�cą� płyt�ki� de�ko�ra�cyj�ne� Sier�ra 3
o fak�tu�rze�drob�no�cię�te�go�ka�mie�nia.�Je�-
go� wy�ra�zi�sty,� gra�fi�to�wy� od�cień� prze�ła�-
ma�ny� jest� cie�pły�mi� prze�bar�wie�nia�mi,
przy�wo�łu�ją�cy�mi� sko�ja�rze�nia� z ża�rzą�cym

drew�nem.� Ciem�ny� ko�mi�nek� ide�al�nie
wto�pi�się�w ka�mien�ną�ścia�nę,�dzię�ki�cze�-
mu�skrzą�ce�się�w je�go�środ�ku�iskry�bę�dą
jesz�cze�bar�dziej�hip�no�ty�zu�ją�ce.�Wmniej�-
szych� po�miesz�cze�niach� obu�do�wa
w ciem�nych�ko�lo�rach�mo�że�przy�tło�czyć
wnę�trze,� dla�te�go�w nich� zde�cy�do�wa�nie
lep�szą�opcją�bę�dą�płyt�ki�o ja�snej�to�na�cji.
Je�śli� za�le�ży� nam,� by� wpro�wa�dzić
do wnę�trza�tro�chę�cie�płe�go�uro�ku�–�się�-
gnij�my�po ka�mień�de�ko�ra�cyj�ny�Ne�pal 2
o głę�bo�ko� rzeź�bio�nej� fak�tu�rze.�Ocze�ku�-
ją�ce�na roz�pa�le�nie�w ko�min�ku�po�la�na�bę�-
dą�się�per�fek�cyj�nie�pre�zen�to�wa�ły�na tle
je�go�be�żo�wych�od�cie�ni.�

sty lo wy mix
Sza�rość�do�sko�na�le�spraw�dzi�się�tak�że

w sty�li�za�cjach� eklek�tycz�nych,� czer�pią�-
cych�in�spi�ra�cje�z róż�nych�nur�tów.�Ta�kie
wnę�trza�lu�bią�ja�sne�to�na�cje.�Płyt�ki�de�ko�-
ra�cyj�ne�To�le�do�o wy�raź�nym�ry�sun�ku�ka�-
mie�nia� i sre�brzy�stym� od�cie�niu� do�da�dzą
ele�gan�cji�i uni�kal�ne�go�cha�rak�te�ru�bia�łym
wnę�trzom,�a przy tym�pięk�nie�wy�eks�po�-
nu�ją� ko�mi�nek� –� za�rów�no� no�wo�cze�sny,
jak�i ten�bar�dziej�kla�sycz�ny.

Kie ru nek: orient
We�wnę�trzach� urzą�dza�nych� na styl

ko�lo�nial�ny,�któ�re�uwiel�bia�ją�cięż�kie,�ma�-
syw�ne�me�ble�i eg�zo�tycz�ne�ga�tun�ki�drew�-
na,�świet�nie�spraw�dzi�się�ka�mień�na�wią�-
zu�ją�cy� swo�im� wy�glą�dem� do od�le�głych
po�dró�ży�i orien�tal�nych�kli�ma�tów.�Cie�ka�-
wą�pro�po�zy�cją�na wy�koń�cze�nie�ko�min�ka
w ta�kim�an�tu�ra�żu�bę�dą�płyt�ki�Nan�ga,�in�-
spi�ro�wa�ne� wy�so�ko�gór�skim� kra�jo�bra�zem,
ide�al�nie�od�wzo�ro�wu�ją�ce�wy�gląd�ka�mien�-
nej� ścia�ny.� Uni�kal�ny,� trój�wy�mia�ro�wy
efekt�do�da�je�wnę�trzom�głę�bi,� a ich�cie�-
pła,� de�li�kat�na� ko�lo�ry�sty�ka� zna�ko�mi�cie
kom�po�nu�je� się� z do�wol�ną� pa�le�tą� barw.
To�do�sko�na�ły�spo�sób�na wy�koń�cze�nie�ko�-
min�ka�nie�tyl�ko�w sty�lu�ko�lo�nial�nym,�ale
tak�że�tra�dy�cyj�nym�i ru�sty�kal�nym.

war to pa mię tać
Czę�stym� za�bie�giem� przy aran�ża�cji

ką�ci�ka� wy�po�czyn�ko�we�go� jest� umiesz�-
cze�nie�ko�min�ka�na tej�sa�mej�ścia�nie�co
te�le�wi�zor�–�w li�nii�pio�no�wej� lub�po�zio�-
mej.�By�za�cho�wać�sty�li�stycz�ny�ład�war�-
to� po�sta�wić� na ko�mi�nek� no�wo�cze�sny
i pro�sty� jak� obu�do�wa� te�le�wi�zo�ra� i za�-
pew�nić�tej�pa�rze�wspól�ne�tło.�Pa�mię�taj�-
my,�by�za�cho�wać�mię�dzy�ty�mi�ele�men�-
ta�mi�mi�ni�mum 80 cm�od�stę�pu.�W ten
spo�sób�unik�nie�my�mi�mo�wol�nej,�iry�tu�ją�-
cej� wę�drów�ki� wzro�ku� i ła�twiej� bę�dzie
nam�sku�pić�się�na ekra�nie�i fa�bu�le�fil�mu.
Or�ga�ni�zu�jąc� ką�cik� wy�po�czyn�ko�wy,
zwróć�my�rów�nież�uwa�gę�na za�cho�wa�nie
mi�ni�mum�me�tra�od�le�gło�ści�me�bli�od ko�-
min�ka,� z któ�re�go� mo�gą� strze�lać� iskry,
stwa�rza�jąc� za�gro�że�nie� dla� na�sze�go� bez�-
pie�czeń�stwa.

Ka�mień�de�ko�ra�cyj�ny�Nan�ga�z fu�gą

Ka�mień�de�ko�ra�cyj�ny�Ne�pal 2
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Wi zu ali za cja na rzą dów we wnętrz -
nych cho re go w cza sie rze czy wi -
stym w for mie do ty ko wych ho lo -
gra mów 3D po zwo li na lep szą oce -
nę moż li wo ści prze pro wa dze nia
ope ra cji. Dzię ki te mu za bie gi bę dą
bez piecz niej sze. Tech no lo gia ho lo -
gra ficz na po pra wi bez pie czeń stwo
w mo to ry za cji, po tra fi też wskrze -
sić zmar łych ar ty stów na sce nie.
Na ry nek tra fi ła już zmi nia tu ry zo -
wa na pły ta prze zna czo na do pro -
jek cji ho lo gra ficz nych.

–�Stwo�rzy�li�śmy�tech�no�lo�gię�do�ty�ko�-
wej�pro�jek�cji�ho�lo�gra�ficz�nej.�Ob�raz�emi�-
to�wa�ny�przez wbu�do�wa�ny�mo�ni�tor LCD
po�wsta�je�na po�wierzch�ni�szkła�cha�rak�te�-
ry�zu�ją�ce�go� się� re�frak�cją.�Świa�tło�na wy�-
świe�tla�czu� ule�ga� roz�pro�sze�niu� i za�ła�ma�-
niu�we�wnę�trzu�szkła,�a po�tem�po�now�nie
ule�ga�sku�pie�niu.�W ten�spo�sób�po�wsta�je
ob�raz�ho�lo�gra�ficz�ny,�któ�ry�mo�że�my�do�ty�-
kać�– tłu�ma�czy�w roz�mo�wie�z agen�cją�in�-
for�ma�cyj�ną�New�se�ria�In�no�wa�cje�Ka�zu�hi�-
ro�Yama�mo�to�z Aska�3D.

Tech�no�lo�gię� do�ty�ko�wej� ho�lo�gra�-
fii 3D�bę�dzie�moż�na�wy�ko�rzy�stać�przede
wszyst�kim�w me�dy�cy�nie�do ob�ra�zo�wa�nia
w cza�sie�rze�czy�wi�stym.�Izra�el�ski�start�-up
Re�alView� Ima�ging� opa�ten�to�wał� tech�no�-
lo�gię�umoż�li�wia�ją�cą� le�ka�rzom�hi�per�re�ali�-
stycz�ną� wi�zu�ali�za�cję� ob�ra�zów� na�rzą�dów
we�wnętrz�nych� w po�sta�ci� do�ty�ko�wych
ho�lo�gra�mów 3D.� Po ba�da�niach� kli�nicz�-
nych�prze�pro�wa�dzo�nych�w kar�dio�lo�gii�in�-
ter�wen�cyj�nej�tech�no�lo�gia�zo�sta�ła�już�wy�-
ko�rzy�sta�na� w za�bie�gach.� Trój�wy�mia�ro�-
wy�mi� ho�lo�gra�ma�mi� za�in�te�re�so�wa�na� jest
jed�nak�nie tyl�ko�me�dy�cy�na.

Tech�no�lo�gia� wy�ko�rzy�sty�wa�na� jest
rów�nież�w bran�ży�roz�ryw�ko�wej.�W przy�-
szłym�ro�ku�roz�pocz�nie�się�tra�sa�kon�cer�to�-
wa� z udzia�łem� ho�lo�gra�mu� zmar�łej
w 2012� ro�ku� Whit�ney� Ho�uston,� co
wzbu�dza� du�że� kon�tro�wer�sje.� Prze�ciw�ni�-
cy� te�go� przed�się�wzię�cia� po�wo�łu�ją� się
na wąt�pli�wo�ści�na�tu�ry�mo�ral�nej,�zwią�za�-
ne� z ko�mer�cyj�nym�wy�ko�rzy�sta�niem�pa�-
mię�ci�o ar�ty�st�ce.�Sze�rzej�ho�lo�gra�my�bę�dą
wy�ko�rzy�sty�wa�ne�m.�in.�w mo�to�ry�za�cji.

–�Chce�my,� aby� ta� tech�no�lo�gia� by�ła
wy�ko�rzy�sty�wa�na�w me�dy�cy�nie,�mo�to�ry�-
za�cji�i na�rzę�dziach�Di�gi�tal�Si�gna�ge.�Je�że�li
cho�dzi�o me�dy�cy�nę,� le�karz�w rę�ka�wicz�-
kach� nie  mu�si� do�ty�kać� wy�świe�tla�cza,
więc�jest�to�bar�dziej�hi�gie�nicz�ne.�W przy�-
pad�ku� Di�gi�tal� Si�gna�ge� po do�tknię�ciu
ekra�nu�kąt�pro�jek�cji�jest�nie�ogra�ni�czo�ny,
za�tem� ob�raz� mo�że� wi�dzieć� wie�le� osób.
W przy�pad�ku�mo�to�ry�za�cji� jest� to� na�dal
bar�dziej� fu�tu�ry�stycz�ne� roz�wią�za�nie
z prze�zna�cze�niem� do luk�su�so�wych� aut
z gór�nej�pół�ki�– mó�wi�eks�pert.

Za�in�te�re�so�wa�nie� tech�no�lo�gią� ho�lo�-
gra�ficz�ną�wy�ka�zu�ją�już�tak�że�mar�ki�mo�to�-
ry�za�cyj�ne�na�sta�wio�ne�na sprze�daż�od�bior�-
cy�ma�so�we�mu.�Volks�wa�gen�za�pre�zen�to�-
wał� w ma�ju� ho�lo�gra�ficz�ny� mo�duł� prze�-
zna�czo�ny�do ob�słu�gi�sys�te�mu�au�dio.�Zo�-
stał�on�umiesz�czo�ny�w ba�gaż�ni�ku�pro�to�-
ty�po�we�go� Gol�fa.� Do�ce�lo�wo� ho�lo�gra�my
ma�ją�się�jed�nak�przy�czy�nić�wmo�to�ry�za�cji
przede� wszyst�kim� do po�pra�wy� bez�pie�-
czeń�stwa,�sta�no�wiąc�na�stęp�stwo�wy�świe�-
tla�czy�prze�zier�nych�ty�pu�HUD. Trój�wy�-
mia�ro�we� po�la� in�for�ma�cyj�ne� ma�ją� być
dla kie�row�cy� le�piej�wi�docz�ne,� a ich�ob�-
słu�ga�bar�dziej�in�tu�icyj�na.

Roz�wią�za�nie� za�pre�zen�to�wa�ne
przez  nie�miec�ką� mar�kę� mo�to�ry�za�cyj�ną
zaj�mo�wa�ło�jed�nak�znacz�ną�część�ba�gaż�ni�-
ka,�więc�aby�mo�gło�tra�fić�na de�skę�roz�-
dziel�czą,� mu�sia�ło�by� zo�stać� moc�no� zmi�-
nia�tu�ry�zo�wa�ne.�Aska 3D�opra�co�wa�ła�już
pły�ty�ho�lo�gra�ficz�ne�o nie�wiel�kich�roz�mia�-
rach.

–�Po�myśl�nie�uru�cho�mi�li�śmy�ma�so�wą
pro�duk�cję� pły�ty� o wy�mia�rach 20
x 20 cm.�Wy�ce�ni�li�śmy�ją�na 300�dol.�Pro�-
dukt�jest�już�do�stęp�ny�i je�ste�śmy�w sta�-
nie� wy�pro�du�ko�wać� co� naj�mniej 10  tys.
sztuk� mie�sięcz�nie� –  de�kla�ru�je� Ka�zu�hi�ro
Yama�mo�to.

We�dług� ana�li�ty�ków� z Fu�tu�re�Wi�se
świa�to�wy�ry�nek�ob�ra�zo�wa�nia�ho�lo�gra�ficz�-
ne�go�ma�do 2029�ro�ku�prze�kro�czyć�war�-
tość 5�mld�dol,�a je�go�śred�nio�rocz�ne�tem�-
po�wzro�stu�w de�ka�dzie 2019–2029�osią�-
gnie�po�nad 32�proc.

ŹRó Dło: new se RiA. PL

Projekcja
holografii 3D 



RzeszówMedia .pl www.mediarzeszow.pl 13

R
ek

la
m

a



Wy star to wa ła Kam pa nia Uczci wych Sprze -
daw ców Aut Uży wa nych „Spraw dzo ny – Nie -
krę co ny”, ma ją ca na ce lu wpro wa dze nie
na pol skim ryn ku sprze da ży aut uży wa nych
no wy stan dard – PI SEM NĄ GWA RAN CJĘ
PRZE BIE GU.

W kam�pa�nii�uczest�ni�czą�dzia�ły�aut�uży�wa�nych
de�ale�rów�sa�mo�cho�dów,�fir�my�sprze�da�ją�ce�au�ta�uży�-
wa�ne� i ko�mi�sy� sa�mo�cho�do�we� w ca�łej� Pol�sce.
Wszyst�kie�bio�rą�ce�udział�w kam�pa�nii�fir�my�de�kla�ru�-
ją�w za�łącz�ni�ku�do umo�wy�z klien�tem,�że�sprze�da�wa�-
ne�przez�nich� au�ta�uży�wa�ne� są� spraw�dzo�ne� i ma�ją
„gwa�ran�cje�prze�bie�gu”.�Je�śli�klient�na pod�sta�wie�za�-
sad�z re�gu�la�mi�nu�ak�cji�udo�wod�ni,�że�sa�mo�chód�miał
w ostat�nim�okre�sie�przed trans�ak�cją�cof�nię�ty�licz�nik,
to�sprze�daw�ca�au�ta�bę�dzie�mu�siał�nie�tyl�ko�zwró�cić
klien�to�wi�pie�nią�dze�za sa�mo�chód�(bo�to�w więk�szo�-
ści�przy�pad�ków�wy�ni�ka�z prze�pi�sów�pra�wa),�ale�tak�-
że� wy�pła�cić�mu� ka�rę� umow�ną�w wy�so�ko�ści 1000
zło�tych.�

Dla cze go zde cy do wa li śmy się ro bić ta ką Kam pa -
nię? Bo na na szym ryn ku cią gle ja kieś 70 pro cent sa -
mo cho dów, tych przy wo żo nych z za cho du, ale i tych
z Pol ski ma krę co ne licz ni ki. i trze ba z tym wresz cie
skoń czyć – mó wi Ma rek Ko niecz ny, pre zes związ ku
De ale rów sa mo cho dów, jed ne go z or ga ni za to rów
Kam pa nii.

Po co�to�ro�bi�my?�By�stwo�rzyć�na pol�skim�ryn�-
ku� sprze�da�ży� aut�uży�wa�nych�no�wy� stan�dard�ob�-
słu�gi�klien�ta,�pi�sem�ną�gwa�ran�cję�prze�bie�gu� i dać
klien�tom�pew�ność�za�ku�pów.�Im�pul�sem�do or�ga�ni�-
za�cji�Kam�pa�nii�jest�oczy�wi�ście�zmia�na�pra�wa,�po�-
le�ga�ją�ca�na wpi�sa�niu�do ko�dek�su�kar�ne�go�ta�kie�go
prze�stęp�stwa,� jak� fał�szo�wa�nie� licz�ni�ków�oraz�ob�-
cią�że�niu�go�ka�rą�do pię�ciu� lat�wię�zie�nia.�Trud�no
so�bie� wy�obra�zić� lep�szy� mo�ment� na ta�ką� ak�-

cję�–�do�da�je�Ma�ciej�Szy�maj�da,�pre�zes�Sto�wa�rzy�-
sze�nia�Ko�mi�sów.

or ga ni za to rzy chcą w Kam pa nii zre ali zo wać 
trzy pod sta wo we ce le: 

•�Skło�nić�klien�tów,�by� zwra�ca�li�bacz�ną�uwa�gę
na stan� licz�ni�ka� ku�po�wa�ne�go� po�jaz�du� uży�wa�ne�go,
że�by�do�ma�ga�li�się�od sprze�daw�ców�no�we�go�stan�dar�-
du� „pi�sem�nej� gwa�ran�cji� prze�bie�gu”� i kon�tro�lo�wa�li
w do�stęp�nych�źró�dłach,�czy�oświad�cze�nie�jest�praw�-
dzi�we.

•� Spo�wo�do�wać,� by� „pi�sem�na� gwa�ran�cja� prze�-
bie�gu”�sta�ła�się�stan�dar�dem�ob�słu�gi�klien�tów�u pol�-
skich�sprze�daw�ców�aut�uży�wa�nych,�za�pew�nia�jąc�im
więk�szą�pew�ność�praw�ną�przy za�ku�pach�uży�wa�nych
aut�i eli�mi�nu�jąc�z ryn�ku�nie�uczci�wych�sprze�daw�ców.

•�Spo�wo�do�wać,�by�or�ga�ny�ści�ga�nia�(pro�ku�ra�to�-
rzy� i po�li�cja)� trak�to�wa�li� prze�stęp�stwo� „fał�szo�wa�nia
licz�ni�ków”�bar�dzo�po�waż�nie� i wy�ko�rzy�sta�li�wszyst�-
kie�no�we�in�stru�men�ty�praw�ne�do sku�tecz�ne�go�ka�ra�-
nia�oszu�stów.�

Kam�pa�nii� to�wa�rzy�szy� stro�na� in�ter�ne�to�wa
www.nie�kre�co�ny.pl,�na któ�rej�klien�ci�znaj�dą�od�po�-
wie�dzi�na naj�waż�niej�sze�py�ta�nia�do�ty�czą�ce�sku�tecz�-
ne�go�uni�ka�nia�za�ku�pu�aut�z „krę�co�ny�mi�licz�ni�ka�mi”
oraz�ma�pę�miejsc,�gdzie�moż�na�ku�pić�au�ta�uży�wa�ne
z pi�sem�ną�gwa�ran�cją�prze�bie�gu.�Na stro�nie�znaj�du�je
się� też� krót�ki� prze�wod�nik� dla� or�ga�nów� ści�ga�nia,
przy�go�to�wa�ny� przez� Sto�wa�rzy�sze�nie� Praw�ni�ków
Ryn�ku�Mo�to�ry�za�cyj�ne�go,�któ�ry�ma�po�móc�w spraw�-
nym�ści�ga�niu�te�go�„no�we�go”�prze�stęp�stwa.

Za�czy�na�my�z oko�ło�set�ką�miejsc�w Pol�sce,�gdzie
moż�na�ku�pić� au�to� z pi�sem�na� gwa�ran�cją�prze�bie�gu.
Ale�za�raz�bę�dzie�ich�wię�cej.�Do kam�pa�nii�co�dzien�nie
przy�łą�cza�ją� się� no�we� fir�my.� Za�pra�sza�my� każ�de�go
uczci�we�go� sprze�daw�cę.�Wy�star�czy�wejść�na stro�nę
ak�cji� www.� nie�kre�co�ny.� pl� zna�leźć� za�kład�kę� „Dla

Sprze�daw�ców”�i wy�peł�nić�de�kla�ra�cję�–�za�chę�ca�Ma�-
rek�Ko�niecz�ny�i do�da�je:�Miej�sce,�gdzie�dziś�za�in�au�-
gu�ro�wa�li�śmy� na�szą� Kam�pa�nię� nie� by�ło� przy�pad�ko�-
we.� Zro�bi�li�śmy� to� w sa�lo�nie� aut� uży�wa�nych� Ford
Au�to�Pla�za�w War�sza�wie,�w miej�scu�gdzie�po�nad 20
lat�te�mu�ro�dzi�ły�się�pierw�sze�pro�fe�sjo�nal�ne�stan�dar�-
dy�han�dlu�tzw.,,�używ�ka�mi”�w Pol�sce.�Ma�my�więc
na�dzie�ję,� że� to� miej�sce� przy�nie�sie� nam� szczę�ście,
a no�wy� stan�dard� –� Pi�sem�na� Gwa�ran�cja� Prze�bie�-
gu�–�za�go�ści�na sta�łe�na pol�skim�ryn�ku.

Part ne rzy Kam pa nii: Akol, Mo to ra por ter, ge thelp,
oto mo to
Kam pa nię wspie ra ją tak że: Car sa lon. pl, Mo stva,
PPg, PKo Le asing, ge tin, Be ne fia, er go he stia, tu iR
war ta
Pa tro ni Me dial ni: Mo to. pl, Au to Świat, Mie sięcz nik
De aler, Au to. pl, Pol skiau to han del. pl

usta wa o „pe na li za cji krę ce nia licz ni ków”
25�ma�ja�we�szła�w ży�cie�usta�wa�z dnia 15�mar�-

ca 2019�o zmia�nie�usta�wy�–�Pra�wo�o ru�chu�dro�go�-
wym� oraz� usta�wy� –� Ko�deks� kar�ny,� pe�na�li�zu�jąc
w pol�skim�ko�dek�sie�kar�nym�prze�stęp�stwo�„krę�ce�nia
licz�ni�ka”� w sa�mo�cho�dzie� i wpro�wa�dza�jąc� licz�ne
czyn�no�ści�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�i kon�tro�l�ne�ma�ją�ce�ogra�-
ni�czyć�do mi�ni�mum�tę�pa�to�lo�gię

No�we� prze�pi�sy� skła�da�ją� się� z dwóch� czę�-
ści�–�czę�ści�„ad�mi�ni�stra�cyj�nej”�oraz�czę�ści�kar�nej.�

Część kar na to wpro wa dze nie do Ko dek su
kar ne go zu peł nie no we go ty pu prze stęp stwa.
jest to art. 306a Ko dek su Kar ne go:

„§1.�Kto�zmie�nia�wska�za�nie�dro�go�mie�rza�po�jaz�-
du�me�cha�nicz�ne�go�lub�in�ge�ru�je�w pra�wi�dło�wość�je�-
go� po�mia�ru,� pod�le�ga� ka�rze� po�zba�wie�nia� wol�no�ści
od 3�mie�się�cy�do lat 5.

§2.�Tej�sa�mej�ka�rze�pod�le�ga,�kto�zle�ca�in�nej�oso�-
bie�wy�ko�na�nie�czy�nu,�o któ�rym�mo�wa�w ust.�l.

§3.�W wy�pad�ku�mniej�szej�wa�gi,�spraw�ca�czy�nu
kre�ślo�ne�go� w §1� lub� §2,� pod�le�ga� grzyw�nie,� ka�rze
ogra�ni�cze�nia� wol�no�ści� al�bo� po�zba�wie�nia� wol�no�ści
do lat 2.”

Prze�wi�dzia�na� sank�cja� jest� bar�dzo� wy�so�ka.� Co
jed�nak�naj�waż�niej�sze�–�w prze�pi�sie�wprost�wska�za�-
no,�że�ka�rze�pod�le�ga�rów�nież�zle�ca�ją�cy�fał�szo�wa�nie
wska�zań�licz�ni�ka.�Ukró�ci�to�więc�prze�mysł�„co�fa�nia
licz�ni�ków”�i ofe�ro�wa�nia�te�go�ty�pu�usług�na ryn�ku.

z ko lei część „ad mi ni stra cyj na” do ty czy
kwe stii do pusz czal no ści wy mia ny licz ni ka,
któ ry opi su je art. 81a Pra wa o ru chu dro go -
wym:

„Wy�mia�na�dro�go�mie�rza�jest�do�pusz�czal�na,�gdy
dro�go�mierz�nie�od�mie�rza�prze�bie�gu�po�jaz�du�w sy�-
tu�acji,�w któ�rej�ze�wzglę�du�na prze�zna�cze�nie�dro�-
go�mie�rza� po�wi�nien� ten� prze�bieg� od�mie�rzać� lub
gdy� jest� ko�niecz�na� wy�mia�na� ele�men�tu� po�jaz�du,
z któ�rym�dro�go�mierz� jest� nie�ro�ze�rwal�nie� zwią�za�-
ny.� Wy�mia�na� dro�go�mie�rza� mo�że� na�stą�pić� tyl�ko
na dro�go�mierz�spraw�ny�i wła�ści�wy�dla�da�ne�go�ty�-
pu�po�jaz�du.”

Po ta�kiej�wy�mia�nie� obo�wiąz�ko�we� bę�dzie� zgło�-
sze�nie�się�w cią�gu 14�dni�do sta�cji�kon�tro�li�po�jaz�dów
w ce�lu�spraw�dze�nia,�czy�licz�nik�pra�wi�dło�wo�dzia�ła.
Ba�da�nie�kosz�tu�je 100�zło�tych.�Fakt�wy�mia�ny�licz�ni�-
ka�jest�od�no�to�wy�wa�ny�w CEP,�nie�ma�więc�ko�niecz�-
no�ści�„usta�wia�nia”�go�we�dług�po�przed�nie�go�wska�za�-
nia.�Bar�dzo�waż�ną�kwe�stią�jest�tak�że�to,�że�we�dług
no�wych�prze�pi�sów�Po�li�cja,�Straż�Gra�nicz�na,�In�spek�-
cja�Trans�por�tu�Dro�go�we�go,�Żan�dar�me�ria�Woj�sko�wa
i służ�by�cel�ne�bę�dą�mia�ły�obo�wią�zek�spi�sy�wa�nia�ak�-
tu�al�ne�go�sta�nu�licz�ni�ka�kon�tro�lo�wa�ne�go�au�ta,�tak�że
po�jaz�du� nie�za�re�je�stro�wa�ne�go,� ho�lo�wa�ne�go,� bądź
prze�wo�żo�ne�go�na przy�cze�pie.�Da�ne� tra�fią�do Cen�-
tral�nej�Ewi�den�cji�Po�jaz�dów.
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zmia ny pra wa to ma ło. Po trzeb na jest jesz cze
wiel ka ak cja in for ma cyj na

Ale� sa�ma� zmia�na� pra�wa� to� za ma�ło.� Dla�te�go
Zwią�zek� De�ale�rów� Sa�mo�cho�dów,� Sto�wa�rzy�sze�nie
Ko�mi�sów�i Fo�rum�Ryn�ku�Sa�mo�cho�dów�Uży�wa�nych
przy wspar�ciu�part�ne�rów,�pro�wa�dzą�ak�cję�in�for�ma�-
cyj�ną,�mar�ke�tin�go�wą�i praw�ną,�ma�ją�cej�na ce�lu�do�-
pil�no�wa�nie�aby�po�sta�no�wie�nia�usta�wy�by�ły�sto�so�wa�-
ne�i eg�ze�kwo�wa�ne,�in�for�mu�ją�cą�Po�la�ków�w ja�ki�spo�-
sób�spraw�dzić�czy�ku�po�wa�ne�au�to�uży�wa�ne�ma�„cof�-
nię�ty�licz�nik”�i przede�wszyst�kim,�by�w jak�naj�więk�-
szym�stop�niu�wy�eli�mi�no�wać�z ryn�ku�nie�uczci�wych
sprze�daw�ców

Ak�cja�skła�da�się�z kil�ku�eta�pów.�Pierw�szy�z nich
pod ha�słem� „Zwi�jaj�cie� szyl�dy”� ma� spo�wo�do�wać
znik�nię�cie� z pol�skich� dróg� i z pol�skie�go� In�ter�ne�tu,
a naj�le�piej�z pol�skiej�rze�czy�wi�sto�ści�firm,�któ�re�opie�-
ra�ją� swój� biz�nes� na usłu�gach� „ko�ry�go�wa�nia� licz�ni�-
ków”.� Dru�gi� „Spraw�dzo�ny/Nie�krę�co�ny”� ma� upo�-
wszech�nić�na pol�skim�ryn�ku�no�wy�stan�dard�w sprze�-
da�ży�aut�uży�wa�nych�–�pi�sem�ną�gwa�ran�cję�prze�bie�gu,
któ�ra�da�klien�to�wi�więk�szą�pew�ność,�że�ku�pu�je�pew�-
ne,�spraw�dzo�ne�au�to.

ile prze cięt ny Ko wal ski tra ci na „krę ce niu
licz ni ków”? ska la zja wi ska i garść sta ty styk 

Ma�ni�pu�la�cje�przy licz�ni�kach�to�praw�dzi�wa�pla�-
ga� w ca�łej� Unii� Eu�ro�pej�skiej.� Przy�go�to�wa�ny
w stycz�niu 2018�r.�ra�port�Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�-

go�wska�zu�je,�że�do te�go�ty�pu�oszustw�znacz�nie�czę�-
ściej�do�cho�dzi�w przy�pad�ku�aut�z im�por�tu�niż�kra�-
jo�we�go�po�cho�dze�nia,�a sza�cun�ko�wy�koszt�dla�kon�-
su�men�tów� i go�spo�dar�ki� unij�nej� to� za�wrot�na� su�-
ma 8,8�mld�eu�ro.

Kie�row�cy� w Pol�sce� są� szcze�gól�nie� na�ra�że�ni
na ne�ga�tyw�ne�kon�se�kwen�cje�te�go�zja�wi�ska�ze�wzglę�-
du�na ma�so�wy� im�port�sa�mo�cho�dów�z kra�jów�Unii
Eu�ro�pej�skiej,�któ�ry�się�ga�co�ro�ku�od 800�tys.�do na�-
wet 1�mln�aut.�Głów�nym�źró�dłem�aut�im�por�to�wa�-
nych�są�Niem�cy,�skąd�od stycz�nia�do kwiet�nia�te�go
ro�ku�spro�wa�dzi�li�śmy�aż 193,6�tys.�po�jaz�dów.�Z tam�-
tej�szych�da�nych�wy�ni�ka,�że�co�trze�cie�au�to�w Niem�-
czech�ma�sko�ry�go�wa�ny�prze�bieg,�a stra�ta�z te�go�ty�-
tu�łu� dla� na�byw�cy�wy�no�si� co� naj�mniej 3� tys.� Eu�ro
(rów�no�war�tość�ok. 13�tys.�zł).�Ozna�cza�to,�że�tyl�ko
od stycz�nia� do kwiet�nia� br.� za ta�kie� au�ta� (63� tys.
spro�wa�dzo�nych�z Nie�miec�z cof�nię�tym�licz�ni�kiem)
na�byw�cy�w Pol�sce�mo�gli�prze�pła�cić�aż 830�mln�zł.
Na tym�nie�ko�niec,�bo�w Pol�sce�au�ta�z im�por�tu�są
tak�że�przed�mio�tem�ma�ni�pu�la�cji.

Na�byw�cy� sa�mo�cho�dów� uży�wa�nych� w Pol�sce
rocz�nie� tra�cą�mi�liar�dy� zło�tych� w wy�ni�ku� krę�ce�nia
licz�ni�ków.� Z ana�li�zy� ser�wi�su� au�toD�NA.� pl,� któ�ry
od 2010�r.�świad�czy�usłu�gi�spraw�dza�nia�hi�sto�rii�po�-
jaz�dów�na pod�sta�wie�nu�me�ru�VIN,�wy�ni�ka,�że�na�-
wet� nie�wiel�ka� ko�rek�ta� o 25� tys.� km�w przy�pad�ku
po�pu�lar�nych� mo�de�li� po�wo�du�je� stra�tę� u na�byw�cy
o co�naj�mniej 2�tys.�zł

Kon�kret�ne�stra�ty�za�le�żą�od mo�de�lu.�W przy�pad�-
ku�Au�di�A4 2.0�TDI,�jed�ne�go�z naj�po�pu�lar�niej�szych
sa�mo�cho�dów�na ryn�ku�wtór�nym,�cof�nię�cie�licz�ni�ka
o 25�tys.�km�ozna�cza�ce�nę�za�wy�żo�ną�aż�o 3,2�tys.�zł.
Ty�le�mo�że� stra�cić� na�byw�ca� ze�wzglę�du�na róż�ni�cę
mię�dzy� de�kla�ro�wa�nym� a fak�tycz�nym� prze�bie�giem.
Dla�Volks�wa�ge�na�Pas�sa�ta 2.0�TDI�ta�stra�ta�wy�no�si
śred�nio�bli�sko 3,7�tys.�zł.�Im�au�to�droż�sze,�tym�wię�-
cej�moż�na�stra�cić�i np.�dla�BMW�se�rii 5 3.0d�róż�ni�-
ca�wy�no�si�już 5,7�tyś�zł.

To� war�to�ści� śred�nie� dla� rocz�ni�ka 2010,� na�to�-
miast�im�sa�mo�chód�młod�szy,�tym�każ�dy�cof�nię�ty�ki�-
lo�metr�kosz�tu�je�na�byw�cę�wię�cej.�Dla�Au�di�A4 2.0
TDI� z 2014� r.� koszt� cof�nię�cia� wska�za�nia� licz�ni�ka
prze�bie�gu�o 25�tys.�km�to�już 6,2�tys.�zł,�czy�li�o bli�-
sko�dwa�ra�zy�wię�cej�niż�stra�ta�dla�te�go�mo�de�lu�dla
rocz�ni�ka 2010.� Dla�te�go� w przy�pad�ku� sa�mo�cho�du
kil�ku�let�nie�go�ko�rek�ta�ze 100�tys.�km�na np. 75�tys.
km�mo�że�mieć�po�dob�ny�sku�tek�ce�no�wy,�jak�cof�nię�-
cie�o kil�ka�set�ty�się�cy�km�w kil�ku�na�sto�let�nim�sa�mo�-
cho�dzie.� Bar�dzo� czę�sto� ba�rie�rą� psy�cho�lo�gicz�ną� dla
na�byw�cy�jest 200�tys.�km�–�au�ta�z prze�bie�giem�po�-
wy�żej�tej�gra�ni�cy�trud�niej� jest�sprze�dać.�Ten�trend
wi�dać� w po�pu�lar�nych� ser�wi�sach� ogło�sze�nio�wych,
gdzie�aut�uży�wa�nych�z prze�bie�giem�do 200�tys.�km
jest�znacz�nie�wię�cej�niż�tych�z prze�bie�giem�po�wy�żej
tej�war�to�ści.

Ska�la� „krę�ce�nia”� w Pol�sce� jest� bar�dzo� du�ża.
Z sza�cun�ków� wy�ni�ka,� że� niż�sze� od fak�tycz�nych

wska�za�nia� licz�ni�ków� do�ty�czą� łącz�nie� na�wet 80%
spro�wa�dzo�nych� do Pol�ski� aut,� a śred�nia� ko�rek�ta
to 100-150�tys.�km.�Ozna�cza�to,�że�z 335,5�tys.�aut
spro�wa�dzo�nych�do Pol�ski�w okre�sie�sty�czeń�–�kwie�-
cień 2019�r.�aż 268,4�tys.�sztuk�mo�gło�być�pod�da�ne
ma�ni�pu�la�cji.� War�to� pod�kre�ślić,� że� pro�ce�der� ten
kwit�nie�od 15� lat,�a więc�mo�men�tu�wej�ścia�Pol�ski
do Unii�Eu�ro�pej�skiej�w ma�ju 2004�r.�Sy�tu�acja�nie�co
po�pra�wi�ła�się,�kie�dy�to�z po�cząt�kiem 2014�r.�w ba�-
zie�CE�PiK�za�czę�ły�być�gro�ma�dzo�ne�da�ne�do�ty�czą�ce
prze�bie�gu�po�jaz�du.�To�po�ma�ga�wy�chwy�cić�ma�ni�pu�-
la�cje� zro�bio�ne� w ostat�nich� la�tach� na ryn�ku� kra�jo�-
wym.�

MA ReK Ko nieCz ny
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