
Oprócz pol skiej czo łów ki na Pod -
kar pa ciu sta wią się Bry an Bo uf fier i Taj -
wań czyk Yein Dai -Wei.

Przed dzie wię ciu la ty swój pol ski
de biut za li czy li w na szym raj dzie Bry an
Bo uf f ier i Xa vier Pan se ri. Wte dy star to -
wa li Peu ge otem S1600, te raz zgło si li się
do kla sy 6 au tem tej sa mej mar ki
w wer sji 208 R2B. Eg zo tycz nym no vum
bę dzie taj wań ska za ło ga Yein Dai -Wei
i Ko Ming -Ro ung, ko rzy sta ją ca z buł -
gar skich li cen cji. Mi strzo wie Taj wa nu
po ja dą w Re nault Twin go R2B (rów nież
w kla sie 6). To pierw sza azja tyc ka za ło -
ga, któ rą bę dzie my go ścić w na szym
raj dzie – wy ja śnia Ja ro sław No wo ról,
wi ce pre zes spor to wy Au to mo bil klu bu
Rze szow skie go.

-Co do ba zy im pre zy nic się nie zmie -
ni ło. Start i me ta są wy zna czo ne u stóp rze -
szow skie go Ra tu sza, park ser wi so wy po raz
czwar ty go ści w kam pu sie Po li tech ni ki Rze -
szow skiej, me dial ny od ci nek spe cjal ny od -
bę dzie się w są siedz twie ga le rii No wy Świat
(ale bę dzie wy dłu żo ny w po rów na niu z po -

przed nią
edy cją). Po wta rza ją się zna ne z mi nio ne go
ro ku pró by spor to we  Bli zian ka i Nie -
chobrz, o bli sko 3 km wy dłu ża się Pstrą go -
wa. Za to na sza kul to wa Lu be nia roz ro śnie
się aż do 30 km, two rząc nie zwy kle za gęsz -
czo ną ma te rię spor to wą. To naj dłuż sza z do -
tych cza so wych kon fi gu ra cja od cin ka spe -
cjal ne go w gmi nie Lu be nia. Przy za ję ciu wy -
bra nych punk tów ob ser wa cyj nych bę dzie
moż na dwu krot nie oglą dać prze jazd za łóg
z te go sa me go miej sca! Cał ko wi tą no wo ścią
bę dzie na to miast oes Za go rzy ce w po wie cie
rop czyc ko -sę dzi szow skim; tam do tej po ry
nie za glą da li śmy jesz cze – in for mu je dy rek -
tor 22. Raj du Rze szow skie go, Jan Ję drzej ko
i do da je, że szcze gó ło we in for ma cje moż -
na zna leźć na stro nie  www.rajd.rze szow.pl.

- W peł ni za cho wu je my chlub ną tra -
dy cje na szych im prez; oesy bę dą prze bie -
gać dro ga mi bocz ny mi, wą ski mi i trud -
ny mi tech nicz nie, o bar dzo zmien nych
ryt mach, ale cha rak te ry zu ją cy mi się cał -
kiem do brą na wierzch nią, co w pol skich
raj dach nie jest re gu łą. Za dba li śmy też
o wy so ką kon den sa cję spor to wych emo -
cji. Przy cał ko wi tej dłu go ści tra sy 466 km
aż 172 km sta no wią od cin ki spe cjal ne,
a to ozna cza na sy ce nie pró ba mi spor to -
wy mi na po zio mie 37% – uzu peł nia Ja ro -
sław No wo ról, wi ce pre zes spor to wy Au -
to mo bil klu bu Rze szow skie go.
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22. Rajd
Rzeszowski
Szczegółowe

mapki przejazdu
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Szy ku ją się Bo uf fier i taj wań ski te am 

22. Rajd Rze szow ski
Za pla no wa ny w dniach 08-10 sierp nia 22. Rajd Rze szow ski sta no wi 4. run dę Raj do wych Sa mo cho do wych Mi strzostw 
Pol ski, 6. run dę Raj do we go Pu cha ru Pol ski i 9. run dę mi strzostw CEZ -FIA.
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4 sierp nia na ja siel skim Ryn -
ku od by ły się wo je wódz kie ob -
cho dy Świę ta Po li cji. Ich kul -
mi na cyj nym punk tem by ło
nada nie sztan da ru Ko men dzie
Po wia to wej Po li cji w Ja śle.
Pod czas uro czy sto ści wrę czo -
ne zo sta ły tak że od zna cze nia
i awan se na wyż sze stop nie
służ bo we. Po li cjan ci ode bra li
ży cze nia, gra tu la cje i po dzię -
ko wa nia za trud swo jej co -
dzien nej służ by. 

W ja siel skiej ko le gia cie ks. bp
Jan Wą tro ba, Or dy na riusz Die ce zji
Rze szow skiej od pra wił mszę świę tą
w in ten cji po li cjan tów. W swo jej
ho mi lii od niósł się do tru du i zna -
cze nia po li cyj nej służ by.

Po mszy pod od dzia ły prze ma -
sze ro wa ły na Ry nek. To tam od by ła
się głów na część uro czy sto ści –
nada nie sztan da ru Ko men dzie Po -
wia to wej Po li cji w Ja śle. Obec ni by -
li I Za stęp ca Ko men dan ta Głów ne -
go Po li cji nad insp. Krzysz tof Ga -

jew ski, Pod kar pac ki Ko men dant
Wo je wódz ki Po li cji nad insp. Zdzi -
sław Stop czyk, Wo je wo da Pod kar -
pac ki Mał go rza ta Cho mycz -Śmi -
giel ska, Czło nek Za rzą du Wo je -
wódz twa Pod kar pac kie go Bog dan
Ro ma niuk, po sło wie i se na to ro wie
z Pod kar pa cia, pre zy den ci i bur mi -
strzo wie miast, sta ro sto wie i wój to -
wie. By li re pre zen tan ci służb mun -
du ro wych, Woj ska Pol skie go oraz
in sty tu cji, uczel ni   i sto wa rzy szeń,
któ re na co dzień współ pra cu ją

Wo je wódz kie ob cho dy

Świę ta Po li cji 
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z Po li cją. W uro czy sto ściach uczest ni czy -
ły rów nież de le ga cje za gra nicz ne: mi li cji
z Ukra iny oraz po li cji z Czech, Sło wa cji,
Wę gier i Au strii. 

W imie niu Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych nad insp. Krzysz tof Ga jew ski wrę czył
mł. insp. An drze jo wi Wę dry cho wi czo wi
Ko men dan to wi Po wia to we mu Po li cji w Ja -
śle sztan dar, ufun do wa ny przez sa mo rzą -
dy gmin, miast i po wia tu ja siel skie go.
Zgod nie z po li cyj nym ce re mo nia łem,
prze ka za nie po prze dzi ło sym bo licz ne
wbi cie gwoź dzi w drze wiec sztan da ru. 

Ko lej nym punk tem ob cho dów Świę -
ta Po li cji by ło wrę cze nie od zna czeń
i awan sów. Zło te Me da le Za Dłu go let nią
Służ bę otrzy ma li: nad insp. Zdzi sław Stop -
czyk, Pod kar pac ki Ko men dant Wo je -
wódz ki Po li cji oraz in spek tor Sła wo mir
Szczu pak, Za stęp ca Pod kar pac kie go Ko -
men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji. Zło ty
Me dal Za Za słu gi Dla Po li cji otrzy mał płk
Ja cek Ki tliń ski, Za stęp ca Dy rek to ra Ge ne -
ral ne go Służ by Wię zien nej. 

Me da la mi Za Dłu go let nią Służ bę od -
zna czo nych zo sta ło 84 po li cjan tów i pra -
cow ni ków Po li cji (15 zło tym, 56 srebr nym
i 13 brą zo wym).

Mi ni ster Spraw We wnętrz nych nadał
97 od znak Za słu żo ny Po li cjant (3 zło te,

17 srebr nych i 77 brą zo wych).
Za wy bit ne za słu gi w dzie dzi nie re ali -

za cji usta wo wych za dań Po li cji Mi ni ster
Spraw We wnętrz nych nadał me da le
Za Za słu gi dla Po li cji – (1 zło ty, 7 srebr -
nych i 6 brą zo wych).

Pre zy dium Za rzą du Od dzia łu Wo je -
wódz kie go Związ ku Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej nada -
ło zło te, srebr ne i brą zo wy me dal „Za Za -
słu gi dla Po żar nic twa” sze ściu po li cjan -
tom gar ni zo nu Pod kar pac kie go. Zło te
me da le otrzy ma li: nad in spek tor Zdzi sław
Stop czyk, Pod kar pac ki Ko men dant Wo je -
wódz ki Po li cji, in spek tor Ka zi mierz
Mruk, I Za stęp ca Pod kar pac kie go Ko -
men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji, in spek -
tor An drzej Sa bik, Za stęp ca Pod kar pac kie -
go Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji. 

Awan se na wyż sze stop nie służ bo we
ode bra ło 1888 po li cjan tów – 48 w kor pu -
sie ofi ce rów star szych, 47 w kor pu sie ofi -
ce rów młod szych, 952 w kor pu sie aspi ran -
tów, 629 w kor pu sie pod ofi ce rów i 212
w kor pu sie sze re go wych. Na sto pień in -
spek to ra Po li cji Ko men dant Głów ny Po li -
cji mia no wał młod szych in spek to rów:

z Paw ła Fi lip ka, Ko men dan ta Po wia to we -
go Po li cji w Dę bi cy,

z Wie sła wa Kor czy kow skie go, Ko men dan ta
Po wia to we go Po li cji
w Le sku,
z Ja nu sza Mo ło nia,

Ko men dan ta Po -
wia to we go Po li cji
w Lu ba czo wie,

z Ro ber ta Woź ni ka,
Ko men dan ta Po -
wia to we go Po li cji
w Łań cu cie,

z Ada ma Pie trz kie -
wi cza, Ko men dan -
ta Miej skie go Po li -
cji w Kro śnie,

z An drze ja Wę dry -
cho wi cza, Ko men -
dan ta Po wia to we -
go Po li cji w Ja śle.

Wo je  wódz k ie
ob cho dy Świę ta Po li -
cji za koń czy ła uro -
czy sta de fi la da pod -
od dzia łów, z to wa rzy -
sze niem or kie stry re -
pre zen ta cyj nej 21.
Bry ga dy Strzel ców
Pod ha lań skich oraz
mo to cy kli stów z Mię -
dzy na ro do we go Sto -
wa rzy sze nie Po li cji
IPA – Sek cja Pol ska. 

Źró dło: KWP
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Rze szow scy te ni si ści SPAR AZS Po li -
tech ni ka Rze szów przy by li do Urzę du
Mar szał kow skie go,by przed sta wić
swo je spor to we osią gnię cia. Spor -
tow ców przy jął Czło nek Za rzą du Wo -
je wódz twa Pod kar pac kie go Bog dan
Ro ma niuk.

Rze szo wia nie obro ni li nie daw no na VI
Aka de mic kich Mi strzo stwach Eu ro py w
Te ni sie Sto ło wym w Tur cji ty tuł naj lep szej

aka de mic kiej dru ży ny w Eu ro pie, któ ry
zdo by li rok wcze śniej w Hisz pa nii. Do dat -
ko wo To masz Le wan dow ski ak tu al ny wi ce -
mistrz Pol ski se nio rów wy grał zło to w tur -
nie ju in dy wi du al nym, a Pa weł Chmiel
zdo był w sin glu brą zo wy me dal. Brą zo we
me da le wy wal czy li też w de blu pa ra To -
masz Le wan dow ski – Mi chał Dą brow ski.

Na swo im kon cie dru ży na ma już 20
me da li, w tym 6 zło tych, 3 srebr ne i 11
brą zo wych. Czło nek Za rzą du Bog dan Ro -

ma niuk po gra tu lo wał zwy cięz com wspa -
nia łych wy ni ków. Sam wspo mi nał cza sy
kie dy grał w te ni sa sto ło we go - w wie ku 15
lat zdo był mi strzo wo wo je wódz twa.

Rze szow scy spor tow cy po da ro wa li
Człon ko wi Za rzą du pa miąt ko wą ra kiet kę
z mi strzostw w Tur cji. Pre zes SPAR AZS
Po li tech ni ki Rze szów prof. Le szek Woź -
niak nie ukry wał, że dru ży na li czy na
wspar cie fi nan so we sa mo rzą du wo je wódz -
twa. Czło nek Za rzą du Bog dan Ro ma niuk

za pew niał, że Za rząd Wo je wódz twa za pla -
nu je środ ki w przy szło rocz nym bu dże cie
wo je wódz twa na wspar cie rze szow skich
me da li stów.

SPAR AZS Po li tech ni ka Rze szów w te -
ni sie sto ło wym szko li tak że pod kar pac ką
mło dzież, któ ra co raz czę ściej od no si suk -
ce sy i zdo by wa me da le. Obec nie na obiek -
tach Po li tech ni ki koń czy się obóz dla oko -
ło 100 dzie ci z Pod kar pa cia, któ re uczest -
ni czy ły w spor to wych za ję ciach.

Te ni si ści sto ło wi w Urzę dzie Mar szał kow skim
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Zo rza Trze boś – Naj sym pa tycz niej -
sza Dru ży na Pod kar pa cia 2013 – po -
ko na ła w nie dzie lę w to wa rzy skim
me czu pił kar skim dru ży nę No win po
rzu tach kar nych. Był to re wanż za
po raż kę Zo rzy przed pię cio ma la ty.

Na no wo wy bu do wa nym sta dio nie w
Trze bo si za gra li nie tyl ko dzien ni ka rze i
pił ka rze miej sco wej Zo rzy, w ze spo le No -
win za gra li go ścin nie m.in. Piotr Piech -
nak, by ły re pre zen tant Pol ski, a tak że zna -
ko mi ci kie dyś za wod ni cy Krzysz tof Ko -
rab, Wie sław Ślącz ka, Ma rek Stra wa. Nasz
ze spół wspar li też za wod ni cy Ty ta na Rze -
szów i He iro Rze szów, dru żyn któ re w
ple bi scy cie na Naj sym pa tycz niej szą Dru -
ży nę Pod kar pa cia za ję ły ko lej no 2. i 3.
miej sce. Spo tka nie obu ze spo łów po prze -
dzi li wy po wie dzia mi go ście spe cjal ni:
m.in. Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar -
pac kie go Wła dy sław Or tyl, po seł na sejm
Sta ni sław Ożóg, bur mistrz gmi ny i mia -
sta So ko łów Ma ło pol ski An drzej Ożóg, a

ZO RZA TRZE BOŚ – NO WI NY i PRZ           



tak że za stęp ca re dak to ra na czel ne go ga ze -
ty No wi ny Da riusz Dzio pak.

Na im pre zie nie za bra kło po sła Sta ni -
sła wa Ożo ga, któ ry w 2008 ro ku, pod czas
gdy Zo rza po raz pierw szy wy gra ła nasz
ple bi scyt, obie cał wy bu do wa nie no we go
sta dio nu. Sło wa do trzy mał, a pro wa dzą cy
im pre zę Ma rek Grze sik za py tał go w ja ki
spo sób te go do ko nał.

– To ta jem ni ca – od rzekł z uśmie -
chem po seł Ożóg. – Za an ga żo wa łem się w
bu do wę te go obiek tu, bo lo kal na spo łecz -
ność jest te go war ta. Mam przy jem ność
wi tać tu ty lu cie ka wych go ści. Cie ka wie
jest na try bu nach i na bo isku. Spa do chro -
nia rze to też do bry po mysł. Oni zwia stu -
ją coś do bre go – mó wił po seł, któ ry cie -
szył się z obec no ści w tej za ba wie mar szał -
ka wo je wódz twa pod kar pac kie go Wła dy -
sła wa Or ty la.

Naj waż niej sze sło wo na le ża ło do wy -
mie nia ne go już mar szał ka Wła dy sła wa
Or ty la. – Spor tow cy, tak że ci ama to rzy są
war ci wy róż nień. Naj waż niej sza jest do bra
za ba wa. Po za tym pił ka noż na in te gru je
róż ne śro do wi ska i to jest w tym wszyst -
kim naj pięk niej sze – mó wił Mar sza łek.

Ho no ro wy pa tro nat nad im pre zą ob -
ję li: Po seł RP Sta ni sław Ożóg oraz Mar -
sza łek Wo je wódz twa Pod kar pac kie go
Wła dy sław Or tyl.

Ma rek Grze sik
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