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Je śli klient za po mni za pła cić
ra chu nek za  prąd, otrzy ma od
PGE Ob rót S.A. sms -a  z ta ką
in for ma cją. To no wy i wy god ny
dla od bior ców ener gii elek -
trycz nej  te le in for ma tycz ny ka -
nał ko mu ni ka cji, któ ry wdra ża
Spół ka. 

Pierw sze, pi lo ta żo we dzia ła nia
w tym za kre sie Spół ka pod ję ła kil ka mie się -
cy te mu. 

- Spo tka ło się to z ak cep ta cją i
uzna niem na szych klien tów, któ rzy
chwa lą so bie ta ki spo sób ko mu ni ka cji.
Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom
pod ję li śmy za tem de cy zję o uru cho mie -
niu cy klicz nych kam pa nii przy po mi na -
ją cych o nie za pła co nej fak tu rze – mó wi

Ali cja Rut kow ska, wi ce pre zes Za rzą du
PGE Ob rót S.A.

Sms jest wy sy ła ny, je że li ter min ure -
gu lo wa nia za le głej fak tu ry prze kro czył 7
dni. Klient PGE Ob rót S.A. nie po no si z
te go ty tu łu żad nych kosz tów.

Waż nym ele men tem te go spo so bu ko -
mu ni ka cji jest jed nak ak tu ali zo wa nie przed

od bior ców ener gii elek trycz nej
swo je go no we go nu me ru te le fo -
nu. Moż na te go do ko nać w Biu -
rach Ob słu gi Klien ta, bez po śred -
nio u pra cow ni ków bez po śred -
niej ob słu gi klien ta oraz łą cząc
się z Con tact Cen ter (801 700
909 lub 42 275 30 09).

- Po da nie no we go nu me ru
te le fo nu  do na szej ba zy da nych

le ży w in te re sie klien ta. Dzię ki te mu,  nie
tyl ko przy po mni my mu o tym, że za po -
mniał  za pła cić ra chu nek, ale też bę dzie my
mo gli prze ka zać mu in ne waż ne dla nie go
in for ma cje. Czy li – na przy kład -  wy ja śniać
spra wy płat no ści lub in for mo wać o zmia -
nie ra chun ku ban ko we go - mó wi Mar le na
Skrzy dłow ska, dy rek tor De par ta men tu Ob -
słu gi Klien tów PGE Ob rót S.A.

Piotr Wróbel

Udo god nie nie dla klien tów PGE Ob rót S.A.

Przy po mną o za pła ce niu ra chun ku

SPRZEDAM
Atrakcyjnie zlokalizowaną działkę

o pow. 74 a w Sołonce k. Rzeszowa.

Tel. 663 281 768
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W dniach 6-8 li sto pa da br., czło nek
Za rzą du Wo je wódz twa Pod kar pac -
kie go Bog dan Ro ma niuk wziął udział
w Dniach Pol skich w Tu ry nie. „Fe sti -
wal no wych tech no lo gii – od kryj Pol -
skę”, bo tak zo sta ło na zwa ne wy da -
rze nie, zor ga ni zo wa ne przez Wy dział
Pro mo cji Han dlu i In we sty cji Am ba -
sa dy Pol ski w Rzy mie, mia ło na ce lu
uka za nie Pol ski, przede wszyst kim,
ja ko miej sca atrak cyj ne go pod wzglę -
dem in we sty cyj nym.

Wy bór Tu ry nu – sto li cy Re gio nu Pie -
mont, nie był przy pad kiem. Pie mont, po -
dob nie jak Pod kar pac kie, jest miej scem
dy na micz ne go roz wo ju sek to ra lot ni cze -
go, in for ma tycz ne go i no wych tech no lo -
gii. Głów nym punk tem Fe sti wa lu, by ły
dwa se mi na ria po świę co ne sek to ro wi ICT
oraz sek to ro wi lot ni cze mu. Uczest ni czy li
w nich przed sta wi cie le pol skich i wło -
skich władz, in sty tu cji biz ne su, eks per ci
oraz przed sta wi cie le pod kar pac kich firm
sek to ra ICT oraz lot ni cze go. Po ten cjał in -
we sty cyj ny Pol ski zo stał uka za ny na przy -
kła dzie wo je wódz twa pod kar pac kie go i
wo je wódz twa lu bel skie go. Pa ne lom to wa -
rzy szy ły dwu stron ne roz mo wy pol skich i
wło skich przed się bior ców na te mat moż -
li wo ści współ pra cy i wza jem nej wy mia ny
do świad czeń. Wo je wódz two Pod kar pac -
kie re pre zen to wa ły ka stry: Do li na Lot ni -
cza oraz In for ma ty ka Pod kar pac ka. Spo -
tka nie za owo co wa ło pod pi sa niem li stów
in ten cyj nych o współ pra cy po mię dzy To -
ri no Wi re less, In for ma ty ką Pod kar pac ką i

Kla strem Wschod nim (wo je wódz two lu -
bel skie) oraz Do li ną Lot ni czą, kla strem
lot ni czym z Pie mon tu (Di stret to Ae ro spa -
zia le Pie mon te ) i wło skim kla strem tech -
no lo gii lot ni czych - CTNA.

Wśród człon ków de le ga cji z wo je -
wódz twa pod kar pac kie go był rów nież
Rek tor Po li tech ni ki Rze szow skiej, prof.
Ma rek Or kisz, któ ry w trak cie roz mo wy
ze swo im od po wied ni kiem, rek to rem Po -
li tech ni ki Tu ryń skiej, po ru szył kwe stię na -
wią za nia współ pra cy oby dwu uczel ni.
Współ pra ca mia ła by się kon cen tro wać

głów nie na wy mia nie stu den tów i ka dry
na uko wej.  

Dniom Pol skim w Tu ry nie, to wa rzy -
szy ły po nad to im pre zy prze zna czo ne dla
szer sze go gro na od bior ców: kon cert mu zy -
ki elek tro nicz nej, spo tka nie z lau re atem
Osca ra Zbi gnie wem Ryb czyń skim i prze -
gląd je go twór czo ści fil mo wej, wy sta wa
przed sta wia ją ca hi sto rię zła ma nia nie miec -
kie go ko du Enig ma przez pol skich ma te -
ma ty ków pod czas II woj ny świa to wej.

Mał go rza ta Kwiat kow ska
Od dział Pro mo cji

Dni Pol skie w Tu ry nie

Pła cąc w skle po wej ka sie ozna ko -
wa nej sym bo lem „Wy god ne Ra -
chun ki” na przy kład za ser, ma sło
lub bu ty, moż na jed no cze śnie za -
pła cić ra chu nek za prąd pod wa -
run kiem, że ma się przy so bie ory -
gi nal ną fak tu rę. 

Ta kie udo god nie nie pro po nu je od
nie daw na swo im klien tom naj więk szy w
Pol sce sprze daw ca ener gii elek trycz nej,
PGE Ob rót S.A.

Ob słu ga płat no ści za ener gię trwa
kil ka se kund, co wy ni ka z au to ma tycz -
ne go od czy tu w ka sie skle po wej da nych

za war tych w ko dzie kre sko wym znaj du -
ją cym się na ra chun ku.

- Ta ka for ma płat no ści to no wo cze -
sne po dej ście do ocze ki wań klien ta, któ ry
szyb ko i spraw nie chce ure gu lo wać swo je
na leż no ści – mó wi Ali cja Rut kow ska, Wi -
ce pre zes Za rzą du PGE Ob rót S.A.

Te go ro dza ju za pła ta fak tu ry za
ener gię jest moż li wa dla klien tów, któ -
rzy po ja wia ją się w: TE SCO, KAU -
FLAND, POL SKA MAR KE TY, PIOTR
i PA WEŁ, i pla ców kach Pe kao SA.

Du żym udo god nie niem dla klien -
tów jest fakt, że mo gą za pła cić za ener -
gię przy oka zji ro bie nia za ku pów.

Środ ki wpła co ne w punk cie „Wy -
god ne Ra chun ki” zo sta ją ob ję te gwa ran -
cją Ban ku Pe kao SA. Opła ca jąc ra chu -
nek w punk cie ka so wym, klient otrzy -
mu je pa ra gon po twier dza ją cy do ko na -
nie za pła ty.

Piotr Wróbel

Wo je wo da pod kar pac ki Mał go rza ta
Cho mycz -Śmi giel ska wrę czy ła stra -
ża kom ochot ni kom od zna cze nia pań -
stwo we nada ne po sta no wie niem
Pre zy den ta RP.

Zło te, srebr ne i brą zo we Krzy że
Za słu gi przy zna ne zo sta ły za za słu gi w
dzia łal no ści na rzecz ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Od zna cze nia pań stwo -
we ode bra ło 22 stra ża ków ochot ni -
ków z wo je wódz twa pod kar pac kie go.

Wo je wo da Mał go rza ta Cho mycz -Śmi -
giel ska pod czas uro czy sto ści, któ ra
od by ła się 13 li sto pa da w Ko men dzie
Wo je wódz kiej PSP w Rze szo wie pod -
kre śli ła, że ochot ni cze stra że po żar ne
są waż nym ele men tem w kra jo wym
sys te mie ra tow ni czo -ga śni czym. „Za -
wsze moż na na Pań stwa li czyć” – pod -
kre śli ła wo je wo da.

W wo je wódz twie pod kar pac kim
dzia ła 289 jed no stek OSP.

Od zna cze nia dla stra ża ków ochot ni ków

No we udo god nie nie dla klien tów PGE Ob rót S.A. 

Mo żesz za płać ra chun ki za prąd w skle po wej ka sie

reklama

Je sien ne Pej za że Mu zycz ne, Zam ko -
we Te atra lia, Vin cen tia da - Dni Pa -
tro na Mia sta… To przy kła dy prze -
my skich wy da rzeń kul tu ral nych
spon so ro wa nych przez PGE Ob rót
S.A. Wczo raj (30.09.br.) uho no ro -
wa no Spół kę ty tu łem Me ce na sa
Kul tu ry Prze my skie go Cen trum
Kul tu ry i Na uki ZA MEK.

Uro czy stość wrę cze nia oko licz no -
ścio wej sta tu et ki od by ła się  w Sa li
Wi do wi sko wej Zam ku Ka zi mie rzow -
skie go. 

PGE Ob rót S.A. re pre zen to wał
Sta ni sław Mi cał, Wi ce pre zes Za rzą du.
– Cie szę się i do ce niam to, że Ka pi tu -
ła Me ce na tu Kul tu ry w tak zna mie ni -
ty spo sób uho no ro wa ła na sze dzia ła -
nia na rzecz miesz kań ców Prze my śla
– po wie dział St. Mi cał, od bie ra jąc sta -
tu et kę.

Ma jąc na uwa dze wy jąt ko wość
prze my skich wy da rzeń kul tu ral nych
Spół ka zde cy do wa ła się wspie rać naj -
waż niej sze z nich aż do czerw ca 2014
ro ku.

W lip cu br. na Ryn ku Sta re go
Mia sta od by ła się w po pu lar na wśród
miesz kań ców Win cen tia da – Dni Pa -
tro na Prze my śla. Prze łom wrze śnia i
paź dzier ni ka br. to uczta dla me lo ma -
nów, któ rzy mo gą po słu chać róż no -
rod nych form mu zycz nych wy ko ny -
wa nych przez ar ty stów z kra ju i za gra -
ni cy, któ rzy wy stę pu ją na sce nie te -
atral nej Zam ku Ka zi mie rzow skie go w
ra mach „Je sien nych Pej za ży Mu zycz -
nych”. 

Na mię dzy na ro do wą kon fe ren cję
na uko wą  cze ka ją z ko lei za in te re so -
wa ni go spo dar ką. Na kon fe ren cję

przy ja dą za pro sze ni go ście z Pol ski,
Nie miec i Ukra iny. Kon fe ren cja ma
na ce lu pre zen ta cję za ło żeń pro jek tu
in we sty cyj ne go pn. „ZIE LO NA
STRE FA”. Pro jekt do ty czy - re ali zo wa -
nej na te re nie Pod stre fy Prze myśl -
Tar no brze skiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej „EU RO -PARK WI SŁO -
SAN” w la tach 2013-2015. 

W przy szłym ro ku (sty czeń/lu ty
2014r.) w ra mach pro jek tu „Zam ko we
Te atra lia” po ja wią się w Prze my ślu  te -
atry i ar ty ści  min. z War sza wy, Kra ko -
wa i Wro cła wia.  W mar cu i kwiet niu
2014r.pla no wa ny jest cykl warsz ta tów
„Spo tka nia ze sztu ką „Na sty ku kul -
tur”, pod czas któ rych pre zen to wa ne
bę dą wie dza i umie jęt no ści z za kre su
sztu ki pol skiej, ukra iń skiej, ży dow -
skiej oraz daw nej Ga li cji. 

W czerw cu 2014r. od bę dzie się
ostat nia im pre za spon so ro wa na w
tym cy klu przez PGE Ob rót S.A. –
„Świę to Zam ku Ka zi mie rzow skie go”.
Jest to pro jekt na trwa łe wpi sa ny w
pej zaż kul tu ral ny Prze my śla umoż li -
wia ją cy miesz kań com oraz tu ry stom
po zna nie hi sto rii mia sta oraz dzie jów
sa me go Zam ku. 

Wspie ra nie prze my skich wy da rzeń
kul tu ral nych i na uko wych to je den z
wie lu przy kła dów dzia łań spon so rin go -
wych PGE Ob rót S.A. – Te go ro dza ju
dzia ła nia wy ni ka ją z za sa dy spo łecz nej
od po wie dzial no ści biz ne su, któ rą re ali -
zu je na sza Spół ka – mó wi Sta ni sław
Mi cał, Wi ce pre zes Za rzą du PGE Ob -
rót S.A. – Dla te go sta ra my się wspie rać
cie ka we i waż ne dla lo kal nej spo łecz -
no ści wy da rze nia - do da je.

Piotr Wróbel

PGE Ob rót S.A. me ce na sem
prze my skiej kul tu ry
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Ubez pie cze nie na ży cie ma być gwa ran cją wspar cia w
trud nych mo men tach. Stąd ela stycz na kon struk cja no -
wo cze snych po lis. Ma ją gwa ran to wać swo bod ny do -
stęp do zgro ma dzo nych pie nię dzy i wy so kie wy pła ty w
ra zie naj trud niej szych chwil dla ro dzi ny. 

Co raz więk szym za in te re so wa niem na pol skim ryn ku
cie szą się ubez pie cze nia łą czą ce funk cję ochron ną z gro ma -
dze niem ka pi ta łu na przy szłość. I nic w tym dziw ne go, bo
ta kie dwa w jed nym jest bar dzo prak tycz ne. Wy ku pu jąc po -
li sę na ży cie de cy du je my się na wie lo let nią in we sty cję, nie
wie dząc jak po to czy się na sze ży cie. Dla te go waż ne jest, aby
po li sa za pew nia ła ro dzi nie bez pie czeń stwo fi nan so we na je -
go róż nych eta pach i w róż nych sy tu acjach ży cio wych. Ta -
ką po li sę wpro wa dzi ła w ostat nim cza sie do swo jej ofer ty
War ta. Dia men to wa Przy szłość łą czy ochro nę z in we sty cją.

Ochro na od za raz

Ochron na funk cja po li sy to za bez pie cze nie ro dzi -
ny na wy pa dek czar nych sce na riu szy, ja kie mo że przy -
nieść ży cie. Po li sa po win na być gwa ran cją dla ko bie ty,
że gdy za brak nie jej mę ża, bę dzie mia ła pie nią dze na
spła tę kre dy tu i wy cho wa nie dzie ci -  mó wi Grze gorz
Bo lek, agent War ty. Żad na lo ka ta w ra zie nie szczę ścia
nie za gwa ran tu je wy pła ty np. 200 tys. zł, już po opła -
ce niu pierw szych 200 zł skład ki. To ogrom na prze wa -

ga po li sy na ży cie nad zwy kłym oszczę dza niem np. na
lo ka tach ban ko wych – do da je Grze gorz Bo lek.

Eme ry tu ra na przy szłość 

Nie do prze ce nie nia w dzi siej szych cza sach jest dru -
ga funk cja po li sy  – czy li to, że rów no le gle do ochro ny
„wy pra co wu je” pie nią dze na eme ry tu rę. Ma jąc na uwa dze
dzi siej sze za wi ro wa nia wo kół eme ry tur, to waż na ko rzyść
- za pew nia agent War ty.

Do raź ne wspar cie 

W ży ciu róż nie by wa, dla te go po li sa po win na da wać
moż li wość do stę pu do oszczęd no ści w ra zie po trze by. Tak
jest wła śnie w Dia men to wej Przy szło ści. Je śli zaj dzie po -
trze ba, pie nią dze zgro ma dzo ne w in we sty cyj nej czę ści po -
li sy są do na szej dys po zy cji w każ dej chwi li. Moż na za nie
np. wy pra wić dziec ku I ko mu nię, czy opła cić je go stu dia.
Mo że my też sko rzy stać z po li sy, gdy stra ci my pra cę. Zgro -
ma dzo ne oszczęd no ści po zwo lą nam ła twiej przejść ten
trud ny fi nan so wo okres.

Po li sa na ży cie to ko ło ra tun ko we ro dzi ny

Chcesz do wie dzieć się wię cej? 
Za pra sza my do kon tak tu: 
Grze gorz Bo lek tel. 509 813 110 

Ja kie szan se sto ją przed Pod kar pa -
ciem w ob li czu współ pra cy pol sko -
-chiń skiej? Te go mo gli do wie dzieć się
uczest ni cy de ba ty Pol ska – Chi ny
z uwzględ nie niem aspek tu re gio nal -
ne go, któ ra od by ła się w Urzę dzie
Mar szał kow skim. Or ga ni za to rem
przed się wzię cia był Re gio nal ny Ośro -
dek De ba ty Mię dzy na ro do wej w Rze -
szo wie. Go ści i pre le gen tów po wi tał
Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Pod -
kar pac kie go Bog dan Ro ma niuk.

Udział w de ba cie wzię li m. in.: Mał -
go rza ta Wie rzej ska – I se kre tarz w Wy -
dzia le Azji Wschod niej i Pa cy fi ku Mi ni -
ster stwa Spraw Za gra nicz nych, Ra do sław
Pyf fel – pre zes Cen trum Stu diów Pol ska –
Azja, Mar cin Wie lon dek – wi ce pre zes To -
wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko – Chiń skiej,
pro rek tor WSIiZ ds. Roz wo ju i Współ pra -
cy dr We rgi liusz Go łą bek, a tak że przed -
się bior cy z Pod kar pa cia oraz stu den ci.

Uczest ni cy de ba ty dys ku to wa li
o moż li wo ści współ pra cy pol skich re gio -
nów i przed się bior ców z chiń ski mi part -
ne ra mi. Wska zy wa li na szan sę, przed ja -
ką stoi Pod kar pa cie otwie ra jąc się na po -
tęż ny chiń ski ry nek zby tu. Da wa li też
prak tycz ne ra dy pod kar pac kim przed się -
bior com, m.in. jak na le ży po praw nie bu -
do wać part ner stwo z chiń ski mi ko ope -
ran ta mi.

W swo im wy stą pie niu czło nek za rzą -
du Bog dan Ro ma niuk pod kre ślał, że wo je -
wódz two pod kar pac kie zro bi ło już pierw -
szy krok w kie run ku zbli że nia z Chi na mi
– „Pra gnę w tym miej scu zwró cić uwa gę
na fakt, że Sa mo rząd Wo je wódz twa Pod -
kar pac kie go pod jął już współ pra cę z part -
ne rem chiń skim – Re gio nem Au to no micz -
nym Ku ang si -Czu ang, gdzie przed się bior -
cy, przed sta wi cie le pod kar pac kich kla -
strów i Po li tech ni ki Rze szow skiej pre zen -
to wa li swo je moż li wo ści i go to wość
do pod ję cia współ pra cy”.

„Po zy tyw ne przy kła dy współ pra cy za -
cho dzą tak że na płasz czyź nie uczel ni wyż -
szych. War to tu zwró cić uwa gę cho ciaż by
na pod pi sa ne w ubie głym ro ku po ro zu -
mie nie o współ pra cy po mię dzy Po li tech -
ni ką Rze szow ską a Uni wer sy te tem Ku ang -
si, do ty czą ce go wy mia ny stu den tów, ka -
dry na uko wej i ad mi ni stra cyj nej, a tak że
prze pro wa dza niu wspól nych pro jek tów
ba daw czych.” – do dał Bog dan Ro ma niuk.

Wspo mniał tak że o pla nach sa mo rzą -
du wo je wódz twa do ty czą cych roz wi ja nia
współ pra cy pol sko -chiń skiej –

„W 2014 ro ku chce my pod pi sać
wspól ne po ro zu mie nie o usta no wie niu
part ner skich re la cji po mię dzy Wo je wódz -
twem Pod kar pac kim, a Re gio nem Au to -
no micz nym Ku ang si -Czu ang, co sfor ma -
li zu je do tych cza so wą współ pra cę oraz –
jak są dzę – przy czy ni się do jej zin ten sty -
fi ko wa nia.”

Da niel Ko zik
Biu ro Pra so we

O współ pra cy pol sko -chiń skiej 
Je sień i zi ma, to czas, kie dy po li cjan -
ci po dej mu ją wzmo żo ne dzia ła nia,
aby po móc tym, któ rych ży cie i zdro -
wie mo że być za gro żo ne z po wo du
chło dów. Każ de go ro ku Po li cja od no -
to wu je przy pad ki zgo nów, któ rych
przy czy ną jest nad mier ne wy chło -
dze nie or ga ni zmu. To wy jąt ko wo
trud ny okres dla osób bez dom nych,
bez rad nych i sa mot nych. 

Po li cjan ci jak co ro ku pa tro lo wać bę -
dą miej sca, w któ rych czę sto prze by wa ją
bez dom ni. Spraw dzać dwor ce, te re ny
przy dwor co we, ka na ły cie płow ni cze,
ogród ki dział ko we, par ki, skwe ry, za ro śla,
miej sca rzad ko uczęsz cza ne czy opusz -
czo ne bu dyn ki. W tych dzia ła niach Po li -
cja współ pra cu je z sa mo rzą da mi, ośrod -
ka mi po mo cy spo łecz nej, or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi, Stra żą Miej ską, Stra żą
Ochro ny Ko lei i Stra żą Po żar ną.

Funk cjo na riu sze nie są jed nak w sta -
nie do trzeć do wszyst kich osób po trze bu -
ją cych po mo cy. Dla te go zwra ca my się z
ape lem - je śli za uwa ży my czło wie ka le żą -

ce go na chod ni ku czy śpią ce go na ław ce,
nie po zo sta waj my obo jęt ni na los ta kiej
oso by. Nie prze chodź my obo jęt nie obok
ko goś, ko mu mo że gro zić za mar z nię cie.
Wy star czy za dzwo nić na te le fon alar mo -
wy 997. O oso bach bez rad nych, sa mot -
nych i bez dom nych po trze bu ją cych po -
mo cy moż na tak że in for mo wać ośrod ki
po mo cy spo łecz nej.

Pa mię taj my! Sil ny wiatr w po łą cze -
niu z tem pe ra tu rą po wie trza tyl ko nie co
po ni żej 0°C mo że być od czu wal ny dla
czło wie ka tak, jak tem pe ra tu ra po ni żej -
30°C. Ta kie wa run ki at mos fe rycz ne mo -
gą być przy czy ną od mro żeń i wy chło dze -
nia or ga ni zmu. Wy chło dze nie jest sta -
nem, gdy tem pe ra tu ra we wnętrz na cia ła
spa da po ni żej 35°C. Je go ob ja wa mi są:
za bu rze nia świa do mo ści do śpiącz ki
włącz nie, po wol na mo wa lub jej za bu rze -
nia, po czu cie wy czer pa nia, sen ność. Po li -
cjan ci li czą na po moc z Pań stwa stro ny -
pa mię taj my, że je den te le fon mo że ura to -
wać czło wie ka przed za mar z nię ciem.

KWP

Uchro nić przed za mar z nię ciem
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Szy deł ko wa nie to sztu ka wy ma ga ją ca fi -
ne zji i pre cy zji. Tym mi ster nym za ję ciem
przez stu le cia pa ra ły się na sze bab cie
i pra bab cie. 

Dziś umie jęt ność two rze nia pięk nych splo -
tów po now nie po wra ca do łask. Fir ma HAFT
S.A. za in spi ro wa na po ten cja łem de ko ra cyj nym
szy deł ko wych ro bó tek z mi nio nych stu le ci,
stwo rzy ła uni ka to wą ko lek cję „Szy deł ko we In -
spi ra cje”. Cie ka we kwia to we i ro ślin ne apli ka cje
zdo bią ce fi ran ki fir my HAFT S.A. z po wo dze -
niem za adap tu ją się za rów no w kla sycz nych,
jak i bar dziej no wo cze snych w wy stro ju wnę -
trzach.

Mo de le lam bre ki nów ża kar do wych z ko -
lek cji „Szy deł ko we In spi ra cje” z ofer ty HAFT
S. A., uosa bia ją po nad cza so wy wdzięk. Roż ne
wa rian ty splo tów po zwo lą każ de mu wy brać
wzór, któ ry naj bliż szy bę dzie je go es te tycz nym
ocze ki wa niom. 

Fir ma HAFT S.A. po za es te ty ką ce ni rów -
nież prak tycz ne roz wią za nia. Lam bre ki ny z ko -
lek cji „Szy deł ko we In spi ra cje” są do sko na łą al -
ter na ty wą dla tra dy cyj nych dłu gich za słon lub
fi ran. Osła nia jąc je dy nie po ło wę okna, gwa ran -
tu ją więk szy do stęp świa tła sło necz ne go, jed no -
cze śnie chro nią in tym ność miesz kań ców. Two -
rzo ne na wzór mi ster nych ko ro nek szy deł ko -
wych lam bre ki ny ża kar do we od HAFT S.A.
pre zen to wać się bę dą ele ganc ko nie tyl ko
w kuch ni czy ja dal ni, sta no wiąc zwiew ne, sty lo -
we i nie zwy kle uży tecz ne roz wią za nie de ko ra -
cyj ne w każ dym do mu lub miesz ka niu. 

Oso by, któ re ja ko pierw sze za dzwo -
nią do re dak cji 21 li sto pa da, o godz.
9.30, otrzy ma ją ha fto wa ny Lam bre kin
od fir my HAFT S.A.

Wdzięk ko ron ki w Two im oknie
– ko lek cja „Szy deł ko we In spi ra cje” od HAFT S.A.

Fir ma MAT TEL, świa to wy li der w bran ży za ba -
wek i gier plan szo wych, zmie nia opa ko wa nia uwiel -
bia nych na ca łym świe cie gier Scrab ble® oraz wpro -
wa dza do ofer ty mar ki zu peł ną no wość – Scrab -
ble® Ła mi Słów ka. Kul to we już Scrab ble® nie tyl ko
po sze rza ją za sób słow nic twa, ale rów nież za pew nia -
ją świet ną roz ryw kę i in te gru ją wszyst kich uczest ni -
ków za ba wy.

Fir ma MAT TEL ufun do wa ła dla na szych czy tel ni -
ków 2 gry Scrab ble Ori gi nal oraz 2 gry Scrab ble Ła mi -
słów ka. Pro szę dzwo nić w czwar tek ,21 li sto pa da o
godz. 10.30  pod nu mer re dak cyj ny.

Scrab ble® łą czą li te ry i lu dzi. Do słow nie

Fi sher -Pri ce, mar ka na le żą ca do fir my MAT -
TEL, to świa to wy li der pro duk cji wy po sa że nia
i za ba wek dla nie mow ląt i dzie ci. 

Jej za baw ki, dzię ki swej ory gi nal no ści oraz edu -
ka cyj ne mu cha rak te ro wi, od lat cie szą się nie słab ną -
cą po pu lar no ścią i wy wo łu ją uśmiech na twa rzach
dzie ci na ca łym świe cie. Ich naj wyż szą ja kość po -
twier dza przy zna ne wy róż nie nie – Zło ty Laur Kon -
su men ta w ka te go rii za ba wek. 

Dla naj młod szych ma my nie spo dzian ki,
pro szę dzwo nić do re dak cji 21 li sto pa da,
o godz. 10.

Pro duk ty Fi sher -Pri ce - edu ka cja
i za ba wa w jed nym!

La bo ra to rium Iwo stin przy go to wa ło na se zon
świą tecz ny 2013 dwa ze sta wy pre zen to we, przy -
go to wa ne z my ślą o po trze bach pie lę gna cyj nych
skó ry twa rzy dla ko biet po wy żej 40. ro ku ży cia. W
ze sta wach znaj du ją się ko sme ty ki ujędr nia ją ce i
przy wra ca ją ce ela stycz ność skó rze wraż li wej po
40. ro ku ży cia oraz po pra wia ją ce gę stość i na pię -
cie skó ry wraż li wej po 50. ro ku ży cia. Ofer ta pro -
mo cyj na jest do stęp na wy łącz nie w ap te ce.

IWO STIN RE -LI FTIN 40+
W ze sta wie znaj du ją się pre pa ra ty Iwo stin Re -Li ftin,

przy wra ca ją ce ela stycz ność skó rze wraż li wej po 40. ro ku
ży cia.  Ujędr nia ją cy krem na dzień SPF15 (50 ml) sty mu -
lu je syn te zę ko la ge nu i przy wra ca je go opty mal ną struk -
tu rę, do dat ko wo chro ni skó rę przed pro -
mie nio wa niem UV.

Ja ko gra tis, w ce nie ze sta wu jest Li ftin gu -
ją cy krem pod oczy (15 ml), któ ry za po bie ga

utrwa la niu się zmarsz czek na de li kat nej skó rze wo kół oka, w
wi docz ny spo sób zmniej sza cie nie pod ocza mi, głę bo ko na -
wil ża.

Ce na ze sta wu: ok. 67 zł.

IWO STIN RE -STO RIN 50+
W ze sta wie znaj du ją się pre pa ra ty Iwo stin Re -Sto rin,

po pra wia ją ce gę stość i na pię cie skó ry wraż li wej po 50. ro -
ku ży cia. Od bu do wu ją cy krem na dzień SPF15 (50 ml)
wzmac nia i od bu do wu je struk tu rę skó ry, a tak że od ży -
wia i na wil ża, po pra wia gę stość, uela stycz nia skó rę twa -
rzy.

Ja ko gra tis, w ce nie ze sta wu jest Od bu do wu ją cy
krem pod oczy (15 ml), któ ry nor ma li zu je cyr ku la cję pły -
nów w tkan ce pod skór nej, zmniej sza prze pusz czal ność

na czyń krwio no śnych. Re du ku je cie nie pod
ocza mi, zmniej sza obrzę ki, wspo ma ga usu -
wa nie ciem ne go pig men tu spod oczu. 

Ce na ze sta wu: ok. 73 zł.

Ze sta wy świą tecz ne Iwo stin 2013
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Ban ki Spół dziel cze z Gru py BPS, naj -
więk sze go zrze sze nia Ban ków Spół -
dziel czych w Pol sce, ja ko jed ne z
pierw szych ofe ru ją klien tom kre dy ty
hi po tecz ne na bu do wę do mów lub za -
kup miesz kań ener go osz częd nych.
Ta kie do my bu do wa ne za zwy czaj są
po za aglo me ra cja mi miej ski mi, dla te -
go szcze gól ną ro lę w ich fi nan so wa -
niu od gry wa ją wła śnie Ban ki Spół -
dziel cze, tra dy cyj nie obec ne w mniej -
szych miej sco wo ściach i na te re nach
wiej skich. 

Kre dy ty ener go osz częd ne w Ban kach
Spół dziel czych udzie la ne są w szyb kim
tem pie – czas od zło że nia wnio sku i nie -
zbęd nych do ku men tów do wy da nia de cy -
zji to mak sy mal nie 10 dni. Ban ki Spół -
dziel cze dzia ła ją lo kal nie, Za rząd i in ne
oso by po dej mu ją ce de cy zje pra cu ją na
miej scu, nie w od le głej cen tra li, co sprzy -
ja bli skim, in dy wi du al nym re la cjom z

klien ta mi. Pra cow ni cy Ban ków Spół dziel -
czych zna ją swo ich klien tów, pa mię ta ją
ich imię i na zwi sko oraz zna ją i po tra fią
uwzględ nić ich kon kret ną sy tu ację. Krót -
ko mó wiąc w Ban ku Spół dziel czym de cy -
zję po dej mu je czło wiek, a nie sys tem. 

- Oso ba ko rzy sta ją ca z te go ty pu kre -
dy tu mo że li czyć na do pła ty po kry wa ją ce
część kosz tów in we sty cyj nych, po kry cie
kosz tów we ry fi ka cji pro jek tu bu dow la ne -
go i osią gnię te go stan dar du ener ge tycz ne -
go. Kre dyt udzie la ny jest do 30 lat, ist nie -
je moż li wość do god nej for my spła ty oraz
moż li wość ka ren cji. Kre dyt na dom lub
miesz ka nie ener go osz częd ne po zwa la w
przy szło ści ogra ni czyć kosz ty eks plo ata cji
bu dyn ku oraz pod no si war tość ta kiej nie -
ru cho mo ści – pod kre śla Ka ro li na Bart -
kow ska -Ma zur, dy rek tor PBS Bank Od -
dział w Rze szo wie.

W ra mach umo wy Ban ku BPS z Na -
ro do wym Fun du szem Ochro ny Śro do wi -

ska i Go spo dar ki Wod nej Ban ki Spół dziel -
cze z Gru py BPS udzie la ją kre dy tów do
100% war to ści nie ru cho mo ści, na okres
do 30 lat i z moż li wo ścią łą cze nia do cho -
dów na wet czte rech kre dy to bior ców. Ofe -
ru ją tak że do 24 mie się cy ka ren cji w spła -
cie. Re ali zu ją do pła ty do bu do wy do mów
w wy so ko ści na wet 50 ty się cy zło tych, a
do za ku pu miesz kań w wy so ko ści 16 ty -
się cy zło tych. W Ban kach Spół dziel czych
moż na też uzy skać re fi nan so wa nie kosz -
tów m.in. pro jek tu bu dow la ne go, po twier -
dze nia osią gnię cia stan dar du ener go osz -
częd ne go, ak tów no ta rial nych czy za dat -
ków oraz za li czek zwią za nych z bu do wą i
za ku pem nie ru cho mo ści. 

- Kre dyt z do pła tą skie ro wa ny jest do
osób fi zycz nych bu du ją cych dom jed no -
ro dzin ny lub ku pu ją cych miesz ka nie czy
dom od de we lo pe ra któ ry speł nia za ło żo -
ne pa ra me try ener go osz częd ne – do da je
pa ni dy rek tor.

Ce lem uru cho mie nia pro gra mu
przez Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej jest za chę -
ce nie Po la ków do ener go osz częd nych in -

we sty cji, ko rzyst nych dla miesz kań ców
ta kich do mów i miesz kań, a tak że dla
śro do wi ska na tu ral ne go. Dom ener go -
osz częd ny po zwa la oszczę dzać znacz ne
kwo ty w trak cie je go eks plo ata cji – od 1
800 do na wet 6 000 zło tych w za leż no ści
od ro dza ju pa li wa, któ rym ogrze wa ny
jest bu dy nek. Po nad to zda niem eks per -
tów kom fort miesz ka nia w do mu pa syw -
nym jest nie po rów ny wal nie wyż szy od
miesz ka nia w zwy kłym do mu.

Do dat ko wym bodź cem do bu do wy
do mu ener go osz częd ne go jest dy rek ty wa
2013/31/WE Unii Eu ro pej skiej, na mo cy
któ rej do 2020 ro ku wszyst kie no wo bu -
do wa ne w Pol sce do my bę dą mu sia ły cha -
rak te ry zo wać się bli sko ze ro wym zu ży -
ciem ener gii. Ozna cza to, że w przy szło ści
mo że być trud niej sprze dać dom nie speł -
nia ją cy no wych stan dar dów.

Mar cin Ka li ta

Kre dyt na ener go osz częd ny dom lub miesz ka nie –
naj le piej w Ban kach Spół dziel czych z Gru py BPS

Z Ja ro sła wem Wa łę są, po słem do
Par la men tu Eu ro pej skie go o pra cy w
Par la men cie, o mło dych Po la kach i o
fil mie roz ma wia Wie sła wa Kusz tal

- Jest pan do brze przy go -
to wa nym i wy kształ co nym
po li ty kiem, a jed no cze śnie
sy nem le gen dy „So li dar no -
ści”. Czy w spra wach do ty -
czą cych po li ty ki ko rzy sta
pan z opi nii oj ca, z je go
ogrom ne go do świad cze -
nia? 
- Po po wro cie ze Sta nów Zjed no czo -

nych, jesz cze ja ko zu peł nie mło dy czło -
wiek, przez trzy la ta pra co wa łem dla oj ca
i by ła to pod wie lo ma wzglę da mi bar dzo
do bra szko ła ży cia. Mo je go oj ca nie da się
za szu flad ko wać, ani za mknąć w ja kichś ra -
mach. Za wsze był i po zo sta nie so bą, jest
nie prze wi dy wal ny. Bar dzo go ko cham i
da rzę za ufa niem, ale pro szę pa mię tać, że
dzie li nas róż ni ca po ko leń. W pew nych
kwe stiach świa to po glą do wych i po li tycz -
nych ma my po dob ne zda nie, w in nych
nie. Nie jest to nie co dzien ne zja wi sko w
re la cjach oj ciec -syn. 

- Od po cząt ku był pan prze -
ciw ny krę ce niu fil mu o Le -
chu Wa łę sie. Jed nak film
po wstał. Co dzi siaj pan o
nim my śli?
- Uwa ża łem, że po wsta nie ta kie go fil -

mu to świet ny po mysł, ale za ja kieś 40 lat.
Ty le wy star czy ło by, że by spoj rzeć na spra -
wę z dy stan su, ochło nąć. Pod czas przed -
pre mie ro we go po ka zu z oj cem i pa nem
An drze jem Waj dą, wszy scy by li śmy bar -
dzo wzru sze ni. Sta ra łem się pa trzeć na ten
ob raz ja ko wiel bi ciel ki na. Sku pia łem się
na grze ak tor skiej, sce no gra fii i mu zy ce,
chcia łem od se pa ro wać emo cje. Wte dy
jesz cze film nie był do koń czo ny, bra ko wa -
ło na przy kład tłu ma cze nia i z te go po wo -
du by ła in na dy na mi ka. Na le ży pa mię tać,

że jest to wy obra że nie re ży se ra o Le chu
Wa łę sie, a nie film do ku men tal ny i nie
jest on po mni kiem dla mo je go oj ca. 

- Nie daw no ode brał pan ty -
tuł „Mło de go po zy ty wi -
sty”, sta tu et kę, któ rą ja ko
ho no ro we wy róż nie nie
otrzy mu ją Ci , któ rzy swo -
ją dzia łal no ścią i do ko na -
nia mi w dzie dzi nie na uki,
kul tu ry, po li ty ki, go spo dar -
ki i Ko ścio ła zło ty mi zgło -
ska mi za pi sa li się w świa -
do mo ści spo łecz nej.
Pierw szym lau re atem te -
go od zna cze nia był Pa pież
Jan Pa weł II. Ja kie zna cze -
nie ma dla pa na ten ty tuł?
- To ho no ro we wy róż nie nie ma dla

mnie ol brzy mie zna cze nie. Jest przede
wszyst kim po twier dze niem ak cep ta cji mo -
ich do tych cza so wych dzia łań za wo do -
wych, ale tak że swo istym zo bo wią za niem
na przy szłość. Bar dzo po waż nie trak tu ję
obo wiąz ki, wy ni ka ją ce z po wie rzo nej mi i
spra wo wa nej obec nie funk cji - po sła do

Par la men tu Eu ro pej skie go. Sta ram się ro -
bić wszyst ko, tak, by in te re sy Pol ski oraz
Po mo rza by ły w Bruk se li do brze re pre zen -
to wa ne. Zna le zie nie się w gro nie lau re -
atów z Pa pie żem Ja nem Paw łem II, na -
praw dę zo bo wią zu je. Mam te go peł ną
świa do mość.

- Ja kiej ra dy udzie lił by pan
mło dym lu dziom, któ rzy w
Pol sce bo ry ka ją się z wie -
lo ma trud no ścia mi? Brak
pra cy, brak miesz ka nia, w
kon se kwen cji emi gra cja,
osie dla nie się i ro dze nie
dzie ci gdzieś w świe cie, a
Pol ska w tym cza sie się
wy lud nia i dra stycz nie sta -
rze je.
- Sta ram się spo ty kać z mło dy mi

ludź mi, tak czę sto jak tyl ko mo gę. Re -
gu lar nie za pra szam róż nych lau re atów
do sie bie, do Bruk se li, od wie dzam szko -
ły i uczel nie wyż sze. Pod czas tych
wszyst kich kon tak tów na su wa mi się
jed na myśl: ma my w Pol sce mło dzież o
bar dzo du żym po ten cja le. Spo ty kam
po my sło wych, zdol nych, am bit nych
uczniów i stu den tów, któ rzy mo gą
śmia ło kon ku ro wać z ró wie śni ka mi z
ca łe go świa ta. Oczy wi ście, obec na ko -
niunk tu ra i kry zys eko no micz ny jest
du żym pro ble mem, ale i wy zwa niem.
Na spo tka niach po wta rzam, że war to
in we sto wać w na ukę ję zy ków ob cych i
ko rzy stać z wy mian mię dzy na ro do -
wych, bo to na praw dę po sze rza ho ry -
zon ty. Przed obec ną ge ne ra cją moż li -
wo ści są na wy cią gnię cie rę ki, chy ba po
raz pierw szy w hi sto rii. Pra wie 3 mln
stu den tów w Eu ro pie sko rzy sta ło do tej
po ry z wy mia ny stu den tów Era zmus. W
ra mach fun du szy eu ro pej skich od by wa
się sze reg róż nych ini cja tyw, wy rów nu -
ją cych szan se, wy star czy ro zej rzeć się i
wło żyć w to tro chę wy sił ku. Uwa żam
tak że, że czło wiek uczy się przez ca łe

ży cie, a sys te ma tycz na pra ca prę dzej,
czy póź niej przy no si zy ski. Kie dy w Par -
la men cie Eu ro pej skim zo sta łem człon -
kiem Ko mi sji Ry bo łów stwa, mo ja wie -
dza w tym te ma cie by ła na po zio mie
prze cięt ne go oby wa te la. Dzię ki na uce i
sys te ma tycz nej pra cy te raz mo gę wal -
czyć o in te re sy na sze go kra ju w tym
sek to rze. Uwa żam tak że, że waż ne jest
zbie ra nie do świad czeń za gra nicz nych, a
po tem po wrót do do mu, że by prze kuć
tę wie dzę na na szą pol ską rze czy wi -
stość, a w kon se kwen cji do sko na lić oto -
cze nie, w któ rym się wy cho wa li śmy.

- Któ re z wy da rzeń w Par -
la men cie Eu ro pej skim, z
pa na udzia łem, przy któ -
rym pan pra co wał jest
waż ne dla Pol ski i Eu ro py?
- Kom pe ten cje Par la men tu Eu ro pej -

skie go są bar dzo sze ro kie, ma my dwa -
dzie ścia ko mi sji i każ de go mie sią ca w
Stras bur gu gło so wa ne są pa kie ty le gi sla -
cyj ne, któ re ma ją wpływ na co dzien ne
ży cie Eu ro pej czy ków. Ja ko przy kład po -
dam trwa ją cą wła śnie paź dzier ni ko wą
se sję ple nar ną. Po dej mo wa li śmy de cy zje
do ty czą ce kształ tu dy rek ty wy ty to nio -
wej, no wych za sad re gu lu ją cych czas
pra cy pi lo tów i ob słu gi sa mo lo tów, za -
pi sy wpro wa dza ją ce au to ma tycz ne
uzna wa nie kwa li f i ka cji za wo do wych,
m.in. pol skich pie lę gnia rek. Te ma tów
jest na praw dę du żo, dla te go każ dy z nas
spe cja li zu je się w wą skiej dzie dzi nie.
Ostat nio mia łem po wód do za do wo le -
nia, prze gło so wa li śmy pro to kół uzgod -
nio ny mię dzy UE a Is lam ską Re pu bli ką
Mau re tań ską, usta la ją cy upraw nie nia
do po ło wów i re kom pen sa tę fi nan sów.
Na pierw szy rzut oka mo że wy da wać
się to dla Pol ski eg zo tycz ne, ale te wo -
dy są je dy nym na szym ło wi skiem da le -
ko mor skim ma kre li i sar dy nek. Dzię ki
te mu pro to ko ło wi, na sze traw le ry da lej
bę dą ło wić na tych wo dach. Pa trząc na

ostat nie czte ry la ta, by ło bar dzo du żo
waż nych i cie ka wych pro jek tów, w któ -
rych bra łem udział, ale ich opis to ra -
czej by ła by for ma ra por tu niż krót ki
wy wiad.

- Ja kie, pa na zda niem,
istot ne dla Pol ski i Eu ro py
de cy zje po win ny za paść w
Par la men cie Eu ro pej skim
jesz cze w tej ka den cji?
- Cze ka nas nie wąt pli wie du żo pra cy,

sze ro ko po ję tych pa kie tów le gi sla cyj nych
we wszyst kich ko mi sjach par la men tar -
nych. Z punk tu wi dze nia mo jej ko mi sji,
naj waż niej szą kwe stią jest Re for ma Wspól -
nej Po li ty ki Ry bo łów stwa a w szcze gól no -
ści gło so wa nie nad Eu ro pej skim Fun du -
szem Mor skim i Ry bac kim. W naj bliż szej
per spek ty wie fi nan so wej bu dżet te go na -
rzę dzia ma wy nieść oko ło 6,3 mld eu ro,
bez wąt pie nia jest, o co wal czyć. Je go
głów nym za da niem jest do fi nan so wa nie
pro jek tów przy czy nia ją cych się do two rze -
nia no wych miejsc pra cy oraz pod no sze -
nia ja ko ści ży cia spo łecz no ści nad brzeż -
nych w Unii Eu ro pej skiej. W obec nych
cza sach po trze bu je my w ry bo łów stwie dy -
wer sy fi ka cji dzia łal no ści go spo dar czej
oraz prze cho dze nia na zrów no wa żo ną
dzia łal ność po ło wo wą i mam na dzie ję, że
te pie nią dze w tym po mo gą. Gło so wa nie
już na ko lej nej se sji ple nar nej.

- Na za koń cze nie roz mo wy
lu bię mo je go roz mów cę za -
py tać o ma rze nia. O czym
ma rzy Ja ro sław Wa łę sa?
- Oczy wi ście, mam ma rze nia. Bez

nich ży ciu bra ko wa ło by sma ku. Sta ram
się dą żyć do ich speł nie nia ma ły mi kro ka -
mi, ale za to każ de go dnia. Uwa żam, że
nie wy star czy opo wia dać o ma rze niach,
tyl ko dzia łać i wte dy sta ją się one rze czy -
wi sto ścią. I to jest pięk ne.

- Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wia ła: Wie sła wa Kusz tal

Ma kre le, sar dyn ki, ło wi ska

Ka ro li na Bart kow ską-Ma zur
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Mu zy ka zmniej sza stres, ła go dzi
strach, do da je ener gii i po pra wia
pa mięć. Mu zy ka spra wia, że lu dzie
są mą drzej si. 

Lecz ni cze wła ści wo ści mu zy ki
zna ne są już od daw na. Naj star szy za -
pis o jej po zy tyw nym wpły wie po -
cho dzi sprzed trzech ty się cy lat. To
wła śnie w Sta rym Te sta men cie czy ta -
my, że kró lo wi Sau lo wi, któ ry po padł
w cięż ką de pre sje, uko je nie przy nio -
sła gra Da wi da i je go śpie wa nie kan -
ty ki po etyc kie przy akom pa nia men -
cie cy try.

Jed nak praw dzi wy roz kwit mu zy ki
ja ko for my te ra pii na stą pił do pie ro
w XX wie ku, kie dy to ba da nia w dzie -
dzi nie psy cho lo gii eks pe ry men tal nej
i psy chia trii wy ka za ły wiel ki wa lor mu -
zycz nych ku ra cji. Stwier dzo no, że mu -
zy ka od dzia łu je głów nie na sfe rę oso -
bo wo ści czło wie ka oraz, że mo że
zmie niać stan ak tyw no ści sys te mu ner -
wo we go i wy wo łać okre ślo ne zmia ny
w czyn no ściach ca łe go or ga ni zmu.
W Pol sce wy raź ny roz wój tej dys cy pli -
ny na stą pił w la tach 70-tych XX wie ku
za spra wą otwar cia In sty tu tu Mu zy ko -
te ra pii we Wro cła wiu. 

Współ cze śnie obo wią zu ją cą w Pol -
sce de fi ni cję mu zy ko te ra pii wpro wa -
dził prof. Mi ro sław Ja ni szew ski (1993),
któ ry okre ślił, iż mu zy ko te ra pia
jest dzie dzi ną wy ko rzy stu ją cą

mu zy kę w spo sób ukie run ko wa -
ny, wie lo funk cyj ny, kom plek so -
wy i sys te ma tycz ny w ce lach
uzu peł nie nia le cze nia za bie go -
we go, far ma ko lo gicz ne go, re ha -
bi li ta cyj ne go, psy cho te ra pii
i pe da go gi ki spe cjal nej. 

Tak jak in ne for my psy cho te ra -
pii mo że być sto so wa na in dy wi du al -
nie lub gru po wo, przy czym czę -
ściej sto su je się ją, ja ko me to dę gru -
po wą. Lecz ni cze funk cję mu zy ki są
peł nio ne w dwóch pod sta wo wych
for mach:

•   pro fi lak ty ka mu zycz na prze -
zna czo na dla lu dzi zdro wych w ce lu
po pra wy lub utrzy ma nia do bre go
zdro wia lub spraw no ści f i zycz nej,
utrzy ma nia do bre go na stro ju

•   prze zna czo na dla lu dzi cho -
rych jest te ra pią uzu peł nia ją cą, sto su je
się ją w pla ców kach, dą ży do po pra wy
zdro wia.

CE LE MU ZY KO TE RA PII do ty -
czą ce bar dzo ob szer ne go za kre su
form od dzia ły wa nia te ra peu tycz ne go;
głów nie w aspek cie te ra pii gru po wej:

-ujaw nie nie i od re ago wa nie ne ga -
tyw nych emo cji cho re go, wy zwo le nie
po trze by eks pre sji, ob ni że nie po zio -
mu lę ku oraz ob ni że nie wzmo żo ne -
go na pię cia mię śnio we go; 

-uzy ska nie po sta wy ko re spon den -
cyj nej mię dzy cia łem a mu zy ką; 

-po pra wa ko mu ni ka cji, in te gra cja
gru py, ro dzi ny, cho rych i zdro wych; 

-syn chro ni za cja funk cji ustro ju
pod wpły wem od czu cia wy zwo lo ne -
go przez mu zy kę ryt mu we wnętrz ne -
go; 

-uwraż li wie nie kul tu ro we; po sze -
rze nie za in te re so wań mu zycz nych
wzbo ga co ne in ny mi for ma mi sztu ki;
umu zy kal nie nie na po zio mie pod sta -
wo wym; 

-na ucza nie wspo ma ga nych mu zy -
ką form re kre acji, za rów no ak tyw no -
ści, jak i re lak su; 

-sty mu la cja roz wo ju psy cho ru -
cho we go dzie ci i mło dzie ży;

-zmia na nie pra wi dło wych za cho -
wań psy cho fi zycz nych: po pra wa sa -
mo po czu cia, za spo ko je nie po trzeb
emo cjo nal nych, po zy tyw ne wzmoc -
nie nia wła snej war to ści, wzrost we -
wnętrz nej si ły, po pra wa wy dol no ści
od de cho wo -krą że nio wej, wzrost si ły
mię śnio wej, re duk cja zmę cze nia; 

-po twier dze nie lub ko rek ta dia -
gno zy; 

-przy go to wa nie do pro fi lak tycz -
ne go wy ko rzy sta nia mu zy ki w okre -
sie zdro wia.

TECH NI KI MU ZY KO TE RA PII: 
– bier na – re cep tyw na  - sam

od biór mu zy ki

– ak tyw na  - czyn na – pa cjent
gra na in stru men cie, śpie wa.

Mu zy ko te ra pia ja ko jed na z nie -
wer bal nych form psy cho te ra pii mo -
że tak jak in ne for my umoż li wiać
pa cjen to wi prze ży cie i od re ago wa nie
róż ne go ro dza ju emo cji i pro ble -
mów, ujaw nie nie tre ści stłu mio nych
i zwer ba li zo wa nie ich; po zna nie za -
tem wła snych pro ble mów, a tak że
pro ble mów in nych osób, ana li zo wa -
nie ich i szu ka nie roz wią zań stwa rza
moż li wo ści ła twiej sze go na wią zy wa -
nia kon tak tów. U pa cjen tów z psy -
cho za mi istot niej szy mo że oka zać
się wpływ w za kre sie uła twie nia kon -
tak tu in ter per so nal ne go, a za tem
wpływ na au tyzm czy ak ty wi zu ją cy
i mo bi li zu ją cy, lub też po bu dza ją cy
eks pre sję wy ra ża nia uczuć i an ga żo -
wa nia się w prze ży cia emo cjo nal ne.

Mu zy ka mo że być po moc -
na nie let nim w za spo ka ja niu
ich pod sta wo wych po trzeb:

*po trze by wol no ści – mu zy ka
roz bu dza wy obraź nię, a to po zwa la
ode rwać się od miej sca, w któ rym
się prze by wa, po zwa la wy zwo lić ob -
ra zy, w któ re nikt nie mo że in ge ro -
wać;

*po trze by uzna nia – mu zy ka da -
je moż li wo ści po ka za nia się za im po -
no wa nia, za bły śnię cia;

*po trze by sa mo urze czy wist nie -
nia – po przez roz wój zdol no ści mu -
zycz nych (ta necz nych, wo kal nych,
in stru men tal nych)

*po trze by sek su al nej – ta niec
mo że być in te re su ją cą for mą te go
ty pu eks pre sji;

*po trze by przy na leż no ści – np.
gra w ze spo le mu zycz nym, by cie
człon kiem ze spo łu ta necz ne go. 

Miej my na dzie ję, że z bie giem
lat me to da ta znacz nie się roz wi nie
i znaj dzie uzna nie rów nież w re so -
cja li za cji, gdyż pra ca z mu zy ką to
two rze nie no we go czło wie ka.
Wpływ mu zy ki na wszech stron ny
roz wój oso by, po ma ga w cał ko wi -
tym ukształ to wa niu się po staw, za -
cho wań, od czuć. Po ma ga prze zwy -
cię żyć prze szko dy w ży ciu, pod no si
na du chu, gdy jest cięż ko, przy no si
uko je nie, ulgę, po ma ga wró cić
do har mo nii we wnętrz nej… Mu zy ka
le czy du szę i na mięt no ści, pro wa dzi
do wy ci sza nia na pięć, za pro wa dza -
jąc w umy śle czło wie ka umiar i har -
mo nię.

Tak więc wy ko rzy stuj my mu zy -
kę, jej lecz ni cze wła ści wo ści,, że
świat dźwię ków uspo ka ja, uczy wraż -
li wo ści, a tak że roz wi ja za in te re so -
wa nia i po zwa la od kryć no we umie -
jęt no ści…

ada

Mu zy ka  - le kar stwem du szy
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6 li sto pa da w me nu McDo nald’s po ja wi ły się
no we pro po zy cje – ka nap ki McRoy al w no -
wych od sło nach z do dat ko wą por cją wo ło wi -
ny bądź be ko nem i pra żo ną ce bu lą oraz de se -
ry o sma ku wi śnio wym.

McRoy al Po dwój ny to do sko na ła pro po zy cja
dla mi ło śni ków jed nej z kul to wych ka na pek z me -
nu McDo nald’s. Znaj dą w niej bo wiem jesz cze
wię cej so czy stej wo ło wi ny. McRoy al z be ko nem
i pra żo ną ce bu lą to po łą cze nie sma ku kla sycz nej
ka nap ki McRoy al i od po wied nio wy se lek cjo no wa -
nych skład ni ków z no wym sma kiem gril lo wa ne go
be ko nu i pra żo ną ce bu lą za miast tra dy cyj nej. 

No we po zy cje w me nu po win ny przy paść
do gu stu tak że mi ło śni kom de se rów. Te raz du -

że lo dy do stęp ne są rów nież z no wą po le wą –
wi śnio wą. Ten wy jąt ko wo orzeź wia ją cy smak
za go ścił tak że w ofer cie de se rów lo do wych
McFlur ry. Do peł nie niem ofer ty jest no wy
smak mro żo nych sha ke’ów. Tra dy cyj ny sha ke
o sma ku wa ni lio wym bądź cze ko la do wym te raz
jest do stęp ny tak że w kom po zy cji z przy wo łu -
ją cą smak la ta wi śnią. 

Za pra sza my na fan pa ge McDo nald’s Pol ska
www. f a  c e  bo  ok . com/McDo na ld  sPo l  s k a
i www.mcdo nalds.pl.

Oso by, któ re ja ko pierw sze za dzwo nią
do re dak cji 21 li sto pa da, godz. 9, otrzy ma ją ku -
pon na ze staw do zre ali zo wa nia w re stau ra cji
McDo nald’s. 

Kró lew skie no wo ści w McDo nald’s – dwie wa ria cje na te mat
kla sycz nej ka nap ki McRoy al oraz no wa li nia wi śnio wych de se rów!

W so bo tę 16.11.2013r. w Ra dzy niu Pod la skim
trzy oso bo wa re pre zen ta cja Le żaj skie go Klu bu
Ky oku shin Ka ra te zdo by ła dwa zło te i je den
srebr ny me dal na IV Ogól no pol skim Tur nie ju Ka -
ra te Ky oku shin „O Pu char Ra dzyń skie go Niedź -
wie dzia”. 

I miej sca w ka te go rii se nior wy wal czy li sen pai
Ro bert Szczuc i Krzysz tof Za jąc, a II miej sce zdo był
sen pai Ra do sław Fle szar. W tur nie ju zor ga ni zo wa nym
przez sen sei Mar ka Wo ro szy ło z Rad wzię ło udział
162 za wod ni ków z 15 klu bów z Pol ski oraz z ukra iń -
skiej Ra wy Ru skiej. Sę dzią głów ny za wo dów był shi -
han Ja cek Czer niec z Lu bli na. Skła da my ser decz ne
gra tu la cje dla za wod ni ków.

17 li sto pa da 2013r. 9 -oso bo wa eki pa naj młod szych za -
wod ni ków Le żaj skie go Klu bu Ky oku shin Ka ra te uczest ni -
czy ła w Tur nie ju Ka ra te Ky oku shin o Pu char Bur mi strza
Mia sta AN NO POL. Jak zwy kle wró ci li śmy z tar czą zdo by -
wa jąc w ku mi te i ka ta 8 zło tych, 6 srebr nych i 2 brą zo we
me da le. Zło to zdo by li: 2 x Pau la Maj der, 2 x Be nia min
Szczu ka, Kac per Po ta cza ła, Ja kub Bog da no wicz, Ma te usz
Ner i Do mi nik Ner. Srebr ne me da le zdo by li: 2 x An na
Szczu ka, Oskar Maj der, Ma te usz Ner, Do mi nik Ner i Łu -
kasz Kak, na to miast brą zo we wy wal czy li Ja kub Bog da no -
wicz i Kac per Po ta cza ła. W tur nie ju star to wa ło po nad 100
za wod ni ków z 12 ośrod ków IKO z Pol ska i Ukra ina. Or ga -
ni za to rem za wo dów był Lu bel ski Klub Ky oku shin Ka ra te.

www.ka ra te.le zajsk.pl
Ma rek Grze sik

Tur niej ka ra te o Pu char Ra dzyń skie go Niedź wie dzia

Brą zo wy me dal za wod nicz ki Aka de mii Ju do Rze -
szów na Pu cha rze Pol ski Ju nio rek i Ju nio rów
Młod szych lI BER TY Cup By tom 2013

Pod czas Otwar te go Pu cha ru Pol ski Ju nio rek i Ju -
nio rów Młod szych w By to miu Li ber ty Cup 2013 Do -
sko na le za pre zen to wa li się ju do cy Aka de mii Ju do Rze -
szów Ju sty na Ku na w ka te go rii wa go wej 44 kg zdo by ła

brą zo wy me dal, Alek san der Mec mlo dzik star tu ją cy po -
raz pierw szy w Ju nio rach młod szych w ka te go rii wa go -
wej 50 kg za jął po bar dzo do brych wal kach miej sce 9
co wró ży do brze na przy szłość w tej gru pie wie ko wej.

Go rą ce Gra tu la cje dla za wod ni ków za za an ga żo wa -
nie i świet ny wy stęp!!!

Ma rek Grze sik

Pu cha ru Pol ski Ju nio rek i Ju nio rów Młod szych w By to miu 

Li ber ty Cup 2013
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PODKARPACIE

XIV Tur niej Ka ra te Ky oku shin IKO o Pu char
Bur mi strza Jó ze fo wa od był się 9 li sto pa da
2013 r. z udzia łem 331 za wod ni ków z 27 klu -
bów z Ukra iny, Bia ło ru si, Ro sji i Pol ski. Or ga -
ni za to rem im pre zy był Uczniow ski Klub Spor -
to wy „Bu shi” z Otwoc ka kie ro wa ny przez
sen sei Paw ła Jusz czy ka 4 dan. 

Za wo dy od by wa ły się for mu le full con tact
we dług prze pi sów świa to wej or ga ni za cji IKO.
W tak licz nej i sto ją cej na bar dzo wy so kim po -
zio mie spor to wym i or ga ni za cyj nym im pre zie
trzy oso bo wa eki pa Le żaj skie go Klu bu Ky oku -
shin Ka ra te zdo by ła 4 me da le. Iza be la Dec wy -
wal czy ła zło to w ku mi te i sre bro w ka ta, Na ta -
lia Sta chu la zło to w ku mi te i Ju lia Żak brąz w

ku mi te. Opie ku nem i se kun dan tem na szych za -
wod ni czek był sen sei Da riusz Bur da. Ser decz nie
dzię ku je my i gra tu lu je my wspa nia łych wy stę -
pów. Osu,

Sen sei Da riusz Bur da po za wo dach: je stem za -
do wo lo ny z wy stę pu mo ich pod opiecz nych i cie -
szy mnie fakt, że dziew czy ny w trak cie ku mi te zre -
ali zo wa ły w 100 % za kła da ny przed wal ką plan tak -
tycz ny i w efek cie wszyst kie swo je po je dyn ki wy gry -
wa ły przez ip pon lub wa za ri. Świad czy to o tym, że
czas spę dzo ny na tre nin gach nie po szedł na mar ne
i jed no cze śnie ro ku je na dzie je przed zbli ża ją cym
się Pu cha rem Pol ski, któ ry od bę dzie się 23 paź -
dzier ni ka w Ząb ko wi cach Ślą skich.

Ma rek Grze sik

Tur niej Ka ra te Ky oku shin IKO 
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