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Wojna o kostkę   ► 6-7

Prezydent kontra konserwator

Fundusz wyborczy PiS

Mają intratne 
stanowiska 
i płacą na partię

Uniwersytet Rzeszowski

Ten projekt 
zmieni 
region? 

ORKIESTRY 
NA ULICY
FESTIWAL 
MUSZTRY 
PARADNEJ

31,5 tys. zł, 10 tys. zł czy 5 tys. zł – po tyle 
wpłacali na kampanię wyborczą PiS 
w 2018 roku szefowie państwowych 
agencji i spółek z Podkarpacia. Jest wśród 
nich szefowa rzeszowskiego oddziału 
ARiMR i szef podkarpackiego oddziału 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

5Dodatek na stronach  11-12

Rząd nie może zapomnieć o Podkar-
paciu. Budowa szpitala klinicznego 
może być jednym z najważniejszych 
projektów dla regionu – mówi dr hab. 
Józef Cebulski, prorektor Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego ds. infrastruktury 
i współpracy z gospodarką. 

8



Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 20192 TygodnikRzeszów

1 RZ

Sylwetka

Tadeusz Dylon
Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, 
prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy 
w Rzeszowie

Jakbyśmy spojrzeli na stół zasta-
wiony obfi tym i różnorodnym 

śniadaniem, to choć zabrakłoby 
tam miodu, to trudno byłoby 
znaleźć produkty, których nie 
zawdzięczamy pszczołom – mówi 
prezydent Tadeusz Dylon.

Jest emerytowanym wojsko-
wym. – Obecnie pszczoły zabiera-
ją prawie cały mój czas – mówi.

– Prawie – mówią o nim 
w związku pszczelarzy w Rze-
szowie. I dodają: – Bo to człowiek 
wielu pasji. A poza pszczelar-

stwem to m.in. motocykle. Ma ich 
sześć. Jest bmw, zündapp, emka, 
ural i dwa harleye. Jeździ na zloty.

Od listopada 2018 roku Ta-
deusz Dylon jest pierwszym 
pszczelarzem Rzeczpospolitej – 
prezydentem Polskiego Związku 
Pszczelarskiego. PZP zrzesza 
wszystkie regionalne związki 
w Polsce. – Najważniejsze wyzwa-
nie to dbanie o interesy pszczół, 
czyli dobro nas wszystkich. W za-
sadzie to można mówić o koniecz-
ności ratowania pszczół – mówi 
prezydent Dylon.

Za swój pierwszy sukces 
uznaje wynegocjowanie 10 mln 

zł dotacji (50 proc. z UE i 50 proc. 
z budżetu państwa) na Krajowy 
Program Wsparcia Pszczelarstwa.

– Ale na tym nie poprzestaje-
my. Jestem w stałym kontakcie 
z Ministerstwem Rolnictwa i Mi-
nisterstwem Środowiska. Robimy 
wszystko, by ratować pszczoły, 
i jak na razie idzie nam dobrze – 
mówi Tadeusz Dylon. +
mk

Opinie
Czy podwyżka cen biletów rzeszowskiej 
komunikacji miejskiej to dobry pomysł?

Dr inż. Sławomir Stec
Politechnika Rzeszowska

Wzrost cen biletów nie ma 
w pełni ekonomicznego 

uzasadnienia, a dwudziestopro-
centowa podwyżka może przy-
czynić się do zachwiania rów-
nowagi rynkowej i spowoduje 
zmniejszenie liczby pasażerów.

Używanie argumentu, że od 
2015 roku ceny biletów nie zmie-
niły się, a w tym czasie podro-
żało paliwo, nie jest do końca 
trafne. Paliwo podrożało tylko 
o 8%. Przez wiele miesięcy od 
wspomnianego roku ceny paliwa 
były znacząco niższe, a wówczas 
nikt nie obniżył cen biletów.

W ub. r. prezydent, proponu-
jąc wprowadzenie darmowych 
przejazdów dla dzieci i młodzie-
ży informował, że miasto stać 
na to i że koszty tej decyzji – 10 
mln złotych rocznie – nie wpłyną 
na fi nanse miasta i działalność 
komunikacji. To jak to jest fak-
tycznie? Co się tak diametralnie 
zmieniło w ciągu 9 miesięcy, tym 
bardziej że wraz z podwyżkami 
biletów zaproponowano ulgi dla 
studentów zagranicznych.

Do komunikacji miejskiej 
dopłaca się coraz więcej każdego 
roku, ale trzeba dokonać roz-
sądnej racjonalizacji wydatków. 
Obrano prostą drogę – wzrost 
cen biletów. Dlaczego nie dokona 
się optymalizacji rozkładów jaz-
dy, tylko stale uruchamia nowe, 
defi cytowe linie autobusowe? 
Dlaczego nie wzięto pod uwagę 
propozycji Podkarpackiego Sto-
warzyszenia Miłośników Komu-
nikacji wprowadzenia biletów 
czasowych. Skrytykowano ją 
na wstępie i odrzucono. Wyda-
no ogromne środki na raporty 
i strategie sporządzone przez 
fachowców i praktycznie w nie-
wielkim stopniu je wdrożono.

Zapewne decyzja o podwyżce cen 
biletów na przejazdy nie zachęci do 
korzystania z komunikacji miejskiej, 
a wręcz odwrotnie. Powrócą dawne 
statystyki, które wskazywały na 
zmniejszanie się liczby pasażerów. 
A to przyczyni się do zwiększenia 
korków na ulicach i wzrostu emisji 

spalin. Na nic zdadzą się wielomi-
lionowe inwestycje w komunikację 
miejską, które znacząco poprawiły 
obraz transportu publicznego, 
a jazda autobusem stała się chociaż 
w części pewną alternatywą dla 
samochodów osobowych. +

Dr Michał Wolański
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut 

Infrastruktury, Transportu i Mobilności.

Wbrew dobrej koniunkturze, sa-
morządy w Polsce nie są w do-

brej sytuacji fi nansowej. Biją w nie 
skutki reformy oświaty, rosnące ceny 
prądu, paliw oraz robocizny – w tym 
inwestycji budowlanych. To nakazu-
je poszukiwanie oszczędności.

Smuci, że szuka się ich zmniej-
szając dopłaty do komunikacji 
miejskiej – poprzez podwyżki cen 
biletów oraz zmniejszanie liczby 
kursów. Podwyżki rzeszowskie 
dadzą ok. 3-4 milionów rocznie, 
a ryzykuje się efekty inwestycji, które 
w każdej unijnej pięciolatce pochła-
niają po pół miliarda złotych, z czego 
prawie 100 milionów pochodzi ze 
środków miejskich, krajowych. Co 
więcej – jednocześnie lekką ręką 
wprowadzono niedawno bezpłatne 
przejazdy dla kolejnych grup.

Oczywiście dobrze, że 
w Rzeszowie nie podwyższa się 
cen biletów okresowych, gdyż 
stali klienci są podstawą dobrze 
funkcjonującego systemu komu-
nikacji. 30-dniowy bilet sieciowy 
za 88 złotych nie jest tani. Podob-
ny w Warszawie jest raptem 10 
złotych droższy, zaś sieć komuni-
kacyjna obejmuje metro i pociągi 
w całej aglomeracji. Co ważne – 
próby podwyżek cen wcale nie po-
wodowały wzrostu przychodów.

Oszczędności można i trzeba 
szukać gdzie indziej. Jest wreszcie 
możliwość prawna podwyższe-
nia opłat parkingowych, można 
część zadań przewozowych zlecać 
przewoźnikom prywatnym, 
wreszcie warto się zastanowić 
nad odłożeniem na przyszłość 
części inwestycji miejskich. Może 
trzeba bardziej „dyskontowej”, 
ale niedrogiej, częstej i przyjaznej 
komunikacji publicznej.+

Plusy i minusy 
tygodnia

Nareszcie
205 milionów kosztować 
będzie wyczekiwana od 
lat przebudowa rzeszow-
skiego dworca głównego 
PKP. Rozpocznie się 
w lipcu.  Rzeszów naresz-
cie będzie miał nowo-
czesny dworzec przysto-
sowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
w tym dla niewidomych. 

Kontrola 
po premierze
W lutym br. władze Rze-
szowa nakazały przerwa-
nie prac nad spektaklem 
„#chybanieja” w Teatrze 
Maska, „bo może obrażać 
uczucia religijne”. Cho-
dziło o wątek pedofi lii 
w Kościele. Monika Szela, 
dyrektorka teatru, zdecydo-
wała jednak, że premiera 
się odbędzie. Na zlecenie 
prezydenta Rzeszowa 
w Masce przeprowadzono 
kontrolę i wykryto niepra-
widłowości. – Nie może być 
tak, że dyrektor uprawia 
sobie swoją politykę księ-
gową i inną. Na pewno tak 
tego nie zostawimy, wycią-
gnięte zostaną konsekwen-
cje – powiedział Stanisław 
Sienko, wiceprezydent 
Rzeszowa. 

Marek 
Kruczek

Czy jerzyk 
to mały jeż?

Z
abudowywanie terenów zielonych nad Wisłokiem i każ-
dego wolnego miejsca w centrum miasta. Ulice centrum 
zapchane samochodami. Budowa obwodnicy południo-
wej przecinającej najcenniejszy przyrodniczo zakątek 

miasta. Zupełny brak działań zmierzających do usuwania samo-
chodów z centrum. Niewydolna komunikacja publiczna i brak 
konkretnych zachęt do korzystania z niej. Postępująca „betono-
za”. To znak czasu i rzeszowska rzeczywistość ostatnich lat. 

A może miejskie pszczoły? Przecież wszystkie nowoczesne 
miasta już je mają. I wynika to przede wszystkim z rosnącej 
ekologicznej świadomości, a niekoniecznie z mody czy sno-
bizmu.

– Co? Pszczoły? Już całkiem powariowaliście? – z taką 
mniej więcej reakcją spotkała się moja propozycja zgłoszona 
w ratuszu w ubiegłym roku i ponowiona kilka dni temu. Przez 
blisko rok urzędnicy nie dojrzeli jeszcze do takiej decyzji. 

Zjadają nas komary. Co robią rzeszowscy urzędnicy, by dać 
odpowiedź społecznym oczekiwaniom? Szumnie ogłaszają 
odkomarzanie – chemiczną wojnę z komarami, czyli masowe 
trucie owadów. Wszystkich. Także tych naturalnych wrogów 
komarów, ale i wszystkich zapylaczy. 

Konsekwencje? Nikt się nad nimi nie zastanawia w magi-
stracie.

Opryski problemu komarów nie załatwiają, a wyrządzają 
nieprawdopodobne szkody w środowisku – twierdzą specjaliści. 
Ale ich w magistracie też nikt nie słucha. Ważne, by suweren był 
zaspokojony. A on oczekuje efektu tu i teraz. Nie chce czekać.

Jak walczą z komarami ci, którzy już dawno pomyśleli 
o miejskich pszczołach?

Pielęgnują naturalnych wrogów komarów. A wśród nich 
jerzyki i nietoperze.  A jeszcze nie tak dawno w Rzeszowie je-
rzyków było zatrzęsienie. Zniknęły. Bardzo szybko. Fachowcy 
wiedzą dlaczego. Bo ociepliliśmy budynki styropianem i zatka-
liśmy wszystkie szczeliny. Jerzyki nie mają się gdzie gnieździć 
i nietoperze nie mają schronienia. Więc odeszły.

Tak daliśmy wielkie pole do popisu komarom. Bo nie mieli-
śmy i nadal nie mamy wystarczającej świadomości tego, jakie 
zależności obowiązują w świecie, którego jesteśmy częścią.

Jerzyk potrafi  zjeść dziennie 20 tysięcy komarów. I nie 
rujnuje równowagi w przyrodzie.

Ale opryski są lepsze?
Na efekty działania jerzyków trzeba trochę poczekać. Che-

mia zabija od razu. I wszystko.
W miastach, gdzie jest świadomość (i miejskie pszczoły) 

i na brak jerzyków znaleziono sposób. 
Budki dla jerzyków odpowiednio zaprojektowane i powie-

szone na ścianach budynków nie szpecą, są nawet atrakcyjne. 
Warszawa, Skarżysko, Olsztyn to tylko niektóre miasta, 

gdzie budki są i jest ich coraz więcej. I są efektem aktywności 
nie tylko samorządów, ale różnych organizacji, dla których 
działania samorządu mogą być inspiracją. Może być oczywi-
ście odwrotnie. Trzeba jednak chcieć słuchać.

W Rzeszowie np. na budynkach MZBM byłoby dla budek 
dobre miejsce i byłby to dobry przykład dla spółdzielni i dewe-
loperów. Ale…

– Budki dla jerzyków? A co to jest? Małe jeże? Upał wam 
zaszkodził? – w rzeszowskim ratuszu świadomości ekologicz-
nej nie było i ciągle nie ma.

A jerzyk to taki ptak, podobny do jaskółki. Nie mały jeż.
Tak jak ekologia to nie to samo co ekonomia. +

• Tadeusz Dylon 
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Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne

W lipcu pierwsze 
porozumienie
– Podpiszemy z koleją 
porozumienie. Na jego 
mocy to miasto ogłosi prze-
targ na dwie warte dzie-
siątki milionów inwestycje 
– przebudowę budynku 
dworca kolejowego i zapro-
jektowanie oraz budowę 
Rzeszowskiego Centrum 
Komunikacyjnego – mówią 
przedstawiciele Urzędu 
Miasta Rzeszowa. 

Artur Gernand, Agata 
Kulczycka

Rozpoczyna się przebudowa cen-
tralnej części stacji kolejowej Rze-
szów Główny. Wykonawca rozpo-
czął już przygotowania do budowy 
m.in. przejścia podziemnego pod 
torami. W lipcu rusza przebudo-
wa torów oraz sieci trakcyjnej. 
Przebudowane będą wszystkie pe-
rony. Na dworcu pojawią się nowe 
wiaty, ławki, oznakowanie i tablice 
informacyjne. Linie naprowadza-
jące ułatwią drogę osobom niewi-
domym i słabowidzącym, będą też 
windy i schody ruchome. Zdemon-
towana zostanie biegnąca nad to-
rami kładka dla pieszych.

Przebudowa stacji kolejowej 
Rzeszów Główny nie będzie jedy-
ną, która będzie prowadzona w tej 
części miasta. Przygotowywany 
jest przetarg, w którym wybrana 
zostanie fi rma, która przebuduje 
budynek dworca oraz zaprojektuje 
i wybuduje Rzeszowskie Centrum 
Komunikacyjne. – W lipcu podpi-
szemy z koleją stosowne porozu-
mienie w tej sprawie. Na jego mocy 

to miasto zajmie się wyborem wy-
konawcy tych dwóch ogromnych 
przedsięwzięć. Zależało nam na 
tym, aby był to jeden przetarg, i aby 
wybrana została jedna fi rma, która 
zajmie się tymi dwoma inwesty-
cjami. Uważamy, że dzięki temu 
obydwa zadania zostaną sprawniej 
przeprowadzone – mówi Maciej 
Chłodnicki, rzecznik prezydenta 
Rzeszowa, dodając, że obydwa 
zadania będą współfinansowa-
ne z pieniędzy Unii Europejskiej. 
– Oczywiście środki własne na 
przebudowę dworca będą pocho-
dzić z budżetu kolei, a RCK z bu-
dżetu miasta – tłumaczy rzecznik.

Rzeszowskie Centrum Komuni-
kacyjne ma być miejscem, w którym 
łączą się: kolej, autobusy miejskie 
i podmiejskie, taksówki, rowery. 

Miasto dysponuje koncepcją 
przyszłego centrum komunikacyj-
nego. W myśl tych koncepcyjnych 
planów dwukondygnacyjne RCK 
powstać ma na placu przed dwor-
cem kolejowym. Jego podziemna 
część, w której będzie parking dla 
ok. 100 samochodów, będzie połą-
czona z przejściem podziemnym 

pod torami i z budynkiem dworca 
kolejowego. W ramach tej inwesty-
cji przebudowany ma zostać także 
układ komunikacyjny w rejonie 
dworca – ulica Grottgera, skrzy-
żowanie z Asnyka, tak, by zapew-
niony został sprawny dojazd do 
podziemnego parkingu oraz do 
nowych miejsc postojowych dla 
komunikacji publicznej.

– Na podstawie tej koncepcji 
wybrany w przetargu wykonaw-
ca opracuje dokumentację i samo 
RCK wybuduje. Jeśli chodzi o prze-
budowę dworca, to kolej ma goto-
wy projekt. To oznacza, że ta druga 
inwestycja rozpocznie się szybciej 
niż budowa centrum komunika-
cyjnego – mówi rzecznik. 

Budynek dworca PKP będzie 
odnowiony zgodnie z zaleceniami 
wojewódzkiego konserwatora za-
bytków. Będzie przypominał wy-
glądem dworzec z lat 60.

Przetarg na wybór wykonawcy 
tych inwestycji miasto ogłosi jesie-
nią. Rozstrzygnięcie planowane 
jest na koniec tego roku. – RCK ma 
być gotowe do 2023 roku – mówi 
Maciej Chłodnicki. +

Magurski Park Narodowy

Tylko dla pieszych 
i rowerzystów
Fundacja Dziedzictwo Przy-
rodnicze protestuje prze-
ciwko remontowi drogi, 
która wiedzie przez najcen-
niejsze i najdziksze tereny 
Magurskiego Parku Naro-
dowego. 

Fundacja prowadzi akcję #nietę-
dydroga. Chodzi o drogę mię-
dzy Krempną a Ożenną. Staro-
stwo jasielskie chce ją pokryć 
nowym asfaltem. Fundacja 
uważa, że powinna być dostęp-
na tylko dla pieszych i rowerzy-
stów. 

Akcję wspiera pisarz An-
drzej Stasiuk i jego żona Mo-
nika Sznajderman, którzy od 
kilkudziesięciu lat mieszkają 
w Beskidzie Niskim. 

– To 13-kilometrowy od-
cinek drogi, która jest znisz-
czona i nie nadaje się nawet 
do jazdy rowerem. Jest alter-
natywą dla drogi wojewódz-
kiej. Chcemy ją wyremonto-
wać, bo teraz nie można jej 
normalnie użytkować, a za-
rządca drogi odpowiada za 
jej stan – wyjaśnia Zbigniew 
Abratowski, inspektor nadzo-
ru w Powiatowym Zarządzie 
Dróg w Jaśle. – Zdarza się, że 
na wysokości Świątkowej Ma-
łej czy Rozstajnego po nawal-
nych deszczach woda wylewa 
na drogę wojewódzką. Miesz-
kańcy Grabia, Wyszowatki, 
częściowo także Rozstajnego 
musieliby jeździć przez Sło-
wację – tłumaczy Zbigniew 
Abratowski. Starostwo za-
mierza położyć nowy asfalt, 
odkrzaczyć pobocza i wyciąć 
około 50 drzew.

Ale przeciwko tym planom 
protestują działacze Fundacji 
Dziedzictwo Przyrodnicze. – Po 
remoncie zaczną tu jeździć sa-
mochody z dużą prędkością. To 
zagrozi chronionym gatunkom 

zwierząt, ale też pogorszy wa-
runki do uprawiania turystyki 
pieszej i rowerowej – uważa 
Radosław Michalski z Funda-
cji Dziedzictwo Przyrodnicze 
i podkreśla, że droga biegnie 
przez najdziksze tereny Beski-
du Niskiego. 

– Przebudowa będzie mia-
ła fatalne konsekwencje dla: 
wilków, rysi i niedźwiedzi, bo 
przetnie ich ostoje, stwarzając 
kolejną przeszkodę i to na tere-
nie parku narodowego – zwra-
ca uwagę Michalski.

Na stronie www.akcja.przy-
rodnicze.org rozpoczęto zbie-
ranie podpisów na rzecz ochro-
ny tego najdzikszego fragmen-
tu Beskidu Niskiego. Do środy 
było ich już blisko 3 tys. 

Plany remontu drogi po-
piera natomiast dyrekcja Ma-
gurskiego Parku Narodowego. 
– Wiedzie przez centralną część 
najcenniejszego i najdzikszego 
obszaru Magurskiego Parku 
Narodowego i powinna być wy-
remontowana, bo jest idealnym 
szlakiem dla turystyki pieszej, 
rowerowej i konnej – twierdzi 
Przemysław Machura, p.o. dy-
rektora MPN. 

Przyznaje, że przemawiają 
za tym także argumenty gospo-
darcze: – Potrzebujemy tą drogą 
wywieźć ok. 100 samochodów 
drewna rocznie – mówi Prze-
mysław Machura. Wyjaśnia, że 
droga nie wiedzie przez obsza-
ry ochrony ścisłej. – Zadaniem 
parku jest nie tylko ochrona 
przyrody, ale także m.in. edu-
kacja. Musimy tak postępować, 
by człowiek mógł obejrzeć i się 
zachwycić, ale z jak najmniej-
szą szkodą dla przyrody. Dlate-
go proponowaliśmy m.in. progi 
zwalniające i płotki do ochrony 
płazów – dodaje Przemysław 
Machura. +
Agata Kulczycka

Połączenie Wierzbowej z Podwisłoczem

Nowa droga nad Wisłokiem
Trwają przygotowania do 
budowy drogi, która połączy 
ul. Podwisłocze z Wierzbową. 
– Trzeba ją wybudować jak naj-
szybciej, bo w pobliżu powstają 
wysokie budynki mieszkalne 
i będzie pilnie potrzebna – mó-
wi Tadeusz Ferenc, prezydent 
Rzeszowa. 

Przymiarki do budowy połączenia 
ul. Podwisłocze z Wierzbową 
trwają od lat. Inwestycja przez 
długi czas była przygotowywa-
na niespiesznie. Nie było kon-
kretów w postaci choćby pienię-
dzy zapisanych w budżecie na 
przygotowanie dokumentów. 
Pieniądze znalazły się w tym ro-
ku. Wiosną zostało wygospoda-
rowane 50 tys. zł z przeznacze-
niem na opracowanie dokumen-
tacji. – Te prace trwają – mówi 
Maciej Chłodnicki, rzecznik 

prezydenta Rzeszowa. Zdaniem 
Tadeusza Ferenca są one jednak 
prowadzone zbyt wolno. – Nad 
rzeką są teraz budowane wyso-
kie budynki mieszkalne. Tempo 
budowy jest szybkie. I co powie-
my ludziom, którzy będą się tam 
chcieli wprowadzać? – mówił 
prezydent Rzeszowa podczas 
poniedziałkowej odprawy dy-
rektorów. Ferenc nakazał przy-
spieszenie prac i szybszą budo-
wę drogi, która połączy Podwi-
słocze z Wierzbową. 

– Droga jest na etapie projek-
towania. Pewne sprawy przecią-
gały się ze względu na negocjacje 
z właścicielami działek. To już 
udało się dograć i został ustalony 
ostateczny przebieg drogi. Będzie 
przedłużeniem ul. Podwisłocze. 
Pobiegnie pomiędzy budynka-
mi kompleksu Capital Towers 
i spółdzielczymi blokami przy 

ul. Cegielnianej. Za ostatnim bu-
dynkiem Capital Towers, patrząc 
od strony Nowego Miasta, droga 
będzie skręcać w lewo, w kierun-
ku rzeki, i biec w jej pobliżu aż do 
ul. Wierzbowej. Dzięki takiemu 
przebiegowi uda się wygospo-
darować teren pod kilkadziesiąt 
nowych miejsc postojowych – tłu-
maczy Maciej Chłodnicki. – Pro-
jekt będzie gotowy jesienią. Jesz-
cze w tym roku zostanie ogłoszo-
ny przetarg na wybór fi rmy, która 
wybuduje to połączenie. Prace 
budowlane mają ruszyć wiosną 
przyszłego roku. 

Miasto chciałoby, aby droga 
była gotowa w 2020 r. Przy drodze 
będą chodniki oraz ścieżka rowe-
rowa. Droga będzie się włączać do 
Wierzbowej przy moście Naruto-
wicza. Zostanie tam zamontowa-
na sygnalizacja świetlna. +
Artur Gernand

• Budynek dworca PKP będzie odnowiony zgodnie z zaleceniami 
wojewódzkiego konserwatora zabytków FOT. PATRYK OGORZAŁEK / AGENCJA GAZETA
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Fundusz wyborczy PiS

Mają intratne stanowiska 
i płacą na partię
31,5 tys. zł, 10 tys. zł czy 5 tys. zł – po tyle 
wpłacali na kampanię wyborczą PiS w 2018 
roku szefowie państwowych agencji i spół-
ek z Podkarpacia. Jest wśród nich szefowa 
rzeszowskiego oddziału ARiMR i szef pod-
karpackiego oddziału Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa.

Agata Kulczycka
Artur Gernand

K ampania wyborcza 
2018. Na fundusz wy-
borczy PiS, z którego 
partia finansuje swoją 
kampanię pieniądze 

płyną szerokim strumieniem. 
Wpłacają kandydaci, ale pieniędzy 
nie żałują pracujący na wysokich 
stanowiskach w państwowych 
spółkach i agencjach.

Według wyliczeń „Gazety Wy-
borczej” na fundusz wyborczy 
Prawa i Sprawiedliwości ludzie 
z zarządów i nadzorów państwo-
wych spółek i agencji wpłacili co 
najmniej milion złotych.

Płaci ARiMR
Kto płaci? Na liście udostępnionej 
„Wyborczej” przez Państwową Ko-
misję Wyborczą jest co najmniej 
25 osób z kierownictwa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. To m.in. pochodząca 
z Podkarpacia Maria Fajger, preze-
ska ARiMR oraz szefowa oddziału 
regionalnego – Teresa Pamuła.

Maria Fajger na kampanię PiS 
wpłaciła niecałe 7 tys. zł. Szefową 
centralnego oddziału ARiMR jest od 
lipca 2017 r. W ubiegłym roku zaro-
biła tam 188 tys. zł. Wcześniej była 
dyrektorką Agencji w Rzeszowie. 
Jest radną sejmiku podkarpackiego.

Więcej, bo 10 tys. zł to kwota 
fi gurująca przy nazwisku Teresy 
Pamuły. To wiceprzewodnicząca 
sejmiku województwa podkar-
packiego, ale także dyrektor Pod-
karpackiego Oddziału Regional-
nego ARiMR. Stanowisko to objęła 
w lutym 2016 r. Szybko dała się po-
znać opinii publicznej, bo jednego 
dnia zwolniła niemal wszystkich 
kierowników biur powiatowych 
Agencji na Podkarpaciu. 

Niedługo później trafiła na 
słynną listę misiewicze.pl, gdzie 
opisani zostali działacze PiS, któ-
rzy objęli intratne stanowiska. 
Teresa Pamuła działaczką jest, ale 
kompetencje też miała. Przez 16 lat 
pracowała w biurze powiatowym 
ARiMR w Lubaczowie, była tam 
specjalistą, głównym specjalistą 
i kierownikiem.

Jej roczne wynagrodzenie 
w Agencji wynosi ok. 150 tys. zł 
brutto. Teresa Pamuła związku 
ze swoim stanowiskiem i kwotą 
wpłaconą na kampanię nie wi-
dzi: – Jestem członkiem Prawa 
i Sprawiedliwości. Startowałam 
w tej kampanii, musiałam opłacić 
swoją kampanię i ją opłaciłam. 
Wpłaciłam na siebie. Zawsze, kie-
dy startuję to robię – mówi Tere-
sa Pamuła.

Jerzy Borcz. 
31,5 tys. zł
Spośród znanych działaczy PiS 
zajmujących intratne stanowiska 
i wpłacających na kampanię jest 
Jerzy Borcz. To przewodniczą-
cy sejmiku wojewódzkiego, ale 
przede wszystkim szef podkarpac-
kiego oddziału Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa (była 
Agencja Nieruchomości Rolnych). 
Jako szef KOWR w 2018 r. zarobił 
152 tys. zł.

Stanowisko to – bez konkur-
su – objął w styczniu 2016 r., kie-
dy Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa działał pod szyldem 
Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Wtedy pensje w Agencji były jesz-
cze wyższe. W 2017 r. jako dyrektor 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa w Rzeszowie zarobił blisko 
240 tys. zł.

W ubiegłym roku był bohate-
rem podkarpackiej odsłony „kon-
woju wstydu”. Akcję zorganizo-
wała Platforma Obywatelka, po 
słynnych nagrodach, wypłaconych 
ministrom rządu Beaty Szydło. 
W trasę po Polsce wyruszyły bill-
boardy z wizerunkami samorzą-
dowców PiS oraz kwotami ich za-
robków.

Działacze Platformy wyliczyli 
Jerzemu Borczowi, że w ciągu 
dwóch lat stał się właścicielem 
pół miliona złotych. – Ten czło-
wiek w swojej karierze politycz-
nej przeszedł kilkanaście partii. 
Zawsze potrafi ł się zahaczyć, dzi-
siaj jest w PiS. Mało mu już 270 
tys., które zarabia jako prezes 
Agencji. Musi jeszcze dorabiać 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Krośnie, podczas 
gdy wielu młodych naukow-
ców dziś jest bez pracy – mówił 

wówczas Marek Rząsa, poseł PO 
z Przemyśla.

W kampanii 2018 Jerzy Borcz 
poszedł po całości: wpłacił 31,5 
tys. zł. To maksymalna kwota, ja-
ką może wpłacić osoba fi zyczna. 
– Zapłaciłem tyle, ile dopuszczają 
przepisy. Gdybym chciał więcej, 
to nadwyżka trafi a automatycz-
nie do Skarbu Państwa. Byłem 
liderem listy, chciałem, by moja 
kampania jakoś wyglądała – mó-
wi. Kiedy pytam go, czy to odpła-
canie partii za intratne stanowi-
sko, które zajmuje odpowiada: 
– Nikomu nic nie odpłacam, cięż-
ko haruję. Jestem dyrektorem już 
11 lat, do emerytury został mi rok. 
Nie zamierzam się mocno trzy-
mać tego stanowiska – mówi Je-
rzy Borcz i podkreśla, że kampa-
nia kosztuje i ludzie muszą o tym 
wiedzieć. 

Jerzy Borcz startuje w wybo-
rach od lat 90. Czy zawsze wpłaca 
tak dużo? – Nie pamiętam, ale na 
pewno nie oszczędzam na tym, bo 
jak startuje się w wyborach, trzeba 
zrobić wynik – mówi.

Na PiS płacą też ci, 
którzy zarabiają w 
spółkach
Na liście osób, które wspar-
ły finansowo kampanię Prawa 
i Sprawiedliwości jest także 
Waldemar Kotula. To rzeszow-
ski radny, który jest członkiem 
klubu PiS. Nie jest jednak człon-
kiem tej partii, tylko Porozumie-
nia Jarosława Gowina. W Radzie 
Miasta Rzeszowa pracuje drugą 
z rzędu kadencję. 

Oprócz tego, że jest radnym 
Waldemar Kotula zasiada też w ra-
dzie nadzorczej tarnobrzeskiego 
„Siarkopolu”, który jest spółką 
Skarbu Państwa. – Początkowo 
byłem członkiem rady nadzorczej 
Zakładów Chemicznych „Siarko-
pol”, teraz Zakładów Mechanicz-
nych „Siarkopol” – mówi „Wybor-
czej” Kotula. Jak wynika z jego 
oświadczenia majątkowego za rok 

2018 wynika, że jako członek rady 
nadzorczej Waldemar Kotula osią-
gnął dochód w wysokości 51 524 zł. 

Na kampanię wpłacił 6 360 
zł. – Nie ma w tym nic dla mnie 
dziwnego. Jest to praktyka sto-
sowana także przez członków 
innych partii. Mam świadomość, 
ile kosztuje przeprowadzenie 
kampanii oraz to, że subwencje 
przekazywane partiom przez 
państwo na to nie wystarczą. Dla-
tego wpłaciłem pieniądze – mówi 
„Wyborczej”.

Hojnie kampanię wyborczą PiS 
wspomógł także Janusz Hamrysz-
czak. To były wiceprezydent Prze-
myśla, który został pokonany 
w ostatnich wyborach samorzą-
dowych w wyścigu o fotel prezy-
denta Przemyśla przez Wojciecha 
Bakuna z Kukiz’15. Bakun uzyskał 
75-procentowe poparcie! Tymcza-
sem Janusz Hamryszczak zain-
westował na kampanię wyborczą, 
wpłacając na fundusz PiS 25 tys. zł.

Kilka miesięcy po tej porażce 
Janusz Hamryszczak został człon-
kiem zarządu i dyrektorem fi nan-
sowym Huty Stalowa Wola.

Także były szef Hamryszczaka, 
były prezydent Przemyśla Robert 
Choma, który w kampanii wybor-
czej ofi cjalnie wspierał kandydata 
PiS, dostał intratną posadę. Nie-
długo po wyborach został preze-
sem PGE Obrót w Rzeszowie. Ale 
jego na listach darczyńców PiS 
nie znaleźliśmy.

Członkiem 
partii nie jest, 
a wpłacił
Z Przemyśla pochodzi i na kam-
panię wyborczą PiS wpłacał na-
tomiast Janusz Fudała. To były 
prezes Rzeszowskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego, który w ma-
ju 2017 r. został prezesem spółki 
Orlen Oil. To spółka należąca do 
grupy Polski Koncern Naftowy 
Orlen, zajmująca się produkcją 
i sprzedażą olejów dla motoryza-
cji i dla przemysłu.

Według danych udostępnio-
nych „Gazecie Wyborczej” przez 
Państwową Komisję Wyborczą na 
kampanię wyborczą PiS pocho-
dzący z Przemyśla Janusz Fudała 
wpłacił 5 tys. zł.

Członkiem PiS-u nie jest, 
w kampanii nie startował. Dlacze-
go więc zdecydował się zasilić kon-
to wyborcze PiS?

– Wspieram przyjaciół i zna-
jomych z bliskiego mi otoczenia 
zarówno w ich działalności chary-
tatywnej, jak i politycznej. Wiedzą, 
że jeżeli są w potrzebie mogą na 
mnie liczyć. To moje wsparcie ma 
charakter osobisty – mówi.

W ostatniej kampanii wsparł 
dwie osoby. – Uznałem, że powi-
nienem im pomóc i ich wesprzeć, 
a pieniądze na kampanie wybor-
cze mogą pochodzić wyłącznie 
z oficjalnych wpłat osób fizycz-
nych. Wpłacając na rachunek 
bankowy, w tytule wpisałem, na 
kogo wpłacam, ale nie chcę ujaw-
niać tych nazwisk – mówi Janusz 
Fudała. +

Kto wpłacił 
na fundusz 
wyborczy PiS 
w 2018 roku?

• 26,8 tys. zł
Robert Kochman, sekretarz powia-
tu łańcuckiego
• 16,5 tys. zł
Władysław Ortyl, marszałek woje-
wództwa
• 11,7 tys. zł
Marcin Fijołek, szef klubu PiS w ra-
dzie miasta, zastępca dyrektora 
kancelarii zarządu województwa
• 6 tys. zł
Wiesław Dronka, były burmistrz 
Boguchwały 
• 1 tys. zł
Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN 
w Rzeszowie
• 1 tys. zł
Tomasz Czop, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

• Waldemar Kotula 
FOT. PATRYK OGORZAŁEK / AGENCJA GAZETA

• Jerzy Borcz 
FOT. PATRYK OGORZAŁEK / AGENCJA GAZETA

• Teresa Pamuła
FOT. PATRYK OGORZAŁEK / AGENCJA GAZETA
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Prezydent Rzeszo-
wa chce, by po no-
wych granitowych 
płytach komforto-
wo przechadzały 
się panie w szpil-
kach. Konserwa-
tor zabytków chce 
zachowania starej 
kostki. 

Artur Gernand 

D laczego Tadeusz Fe-
renc upiera się przy 
układaniu na ul. Mic-
kiewicza granitowych 
płyt? Prezydent Rze-

szowa ma kilka argumentów. – 
Przede wszystkim chcę, aby ten 
przyszły deptak na Mickiewicza 
przypominał te, które dotychczas 
przebudowaliśmy. Chodzi mi o ul. 
3 Maja i Kościuszki. Tam architek-
ci zaprojektowali deptaki w ten 
sposób, że na nawierzchni zosta-
ły ułożone duże, eleganckie płyty. 
Przeprowadzono profesjonalny 
konkurs na projekt tych deptaków. 
I takie same płyty jak tam powinny 
się znaleźć na Mickiewicza – uwa-
ża Ferenc.

DLA WYGODY PAŃ 
W SZPILKACH
– Chodzi też o komfort ludzi, któ-
rzy chodzą deptakami. Po kostce 
źle się chodzi. Pamiętam, jakie 
kłopoty miały panie w butach na 
szpilkach na 3 Maja przed przebu-
dową. Kostka nam się tam zapada-
ła, kruszyła, fatalnie się chodziło. 
Dlatego przebudowaliśmy dwa 
deptaki, by ludziom było tam wy-
godniej, by paniom te szpilki nie 
wchodziły między kostki. I chcemy 
to robić dalej. Betonowa kostka 
zniknie z części ul. Grunwaldzkiej 
jeszcze w tym roku. To samo chcę 
zrobić na Mickiewicza z tą starą, 
nierówną kostką kamienną. Ścią-
gnąć ją i położyć eleganckie płyty. 
Konserwator zabytków jednak 
przeszkadza – mówi „Wyborczej” 
prezydent Rzeszowa.

WYGONIĆ 
SAMOCHODY
Temat przebudowy ul. Mickiewi-
cza pojawił się niespodziewanie 
we wrześniu ubiegłego roku. Na 
fi niszu była wtedy przebudowa 

Opinie

Bartłomiej Gancarczyk
Fundacja Rzeszowska: 

Obie strony mają rację. Nikt nie 
proponuje jednak dobrego 

rozwiązania. Prezydent Tadeusz 
Ferenc chce swoje granitowe 
płyty, ale one są kiepskie. Z drugiej 
strony konserwator blokuje dla 
zasady. Jest pomysł, żeby zacho-
wać te porfi rowe kostki, które już 
od dawna są związane z rynkiem 
rzeszowskim. Dlatego dobrym 
rozwiązaniem jest przebudowa tej 
ulicy z zachowaniem jej obecnej 
nawierzchni. Wystarczy ściągnąć 
kostkę i położyć ją w należytym 
układzie albo np. zastąpić ją 
materiałem o podobnej wartości 
historyczno-sentymentalnej. 
Chiński granit nie ma takiej warto-
ści jak kamień, który był ściągany 
ze wschodu. Podoba mi się pomysł 
prezydenta z tablicą „konserwator 
blokuje”. Bo to prawda. Z drugiej 

strony zachowanie kostki nie jest 
przeszkodą w remoncie ul. Mickie-
wicza. Wcale nie musimy utrzymy-
wać takiej rozwalającej się ulicy. 
Prawdziwy problem polega jednak 
na tym, że nie mówimy o ogóle 
rewitalizacji, czyli o przywróceniu 
do właściwego stanu użytkowego, 
tylko o kostce. I to jest absurd. 

Marek Gosztyła, 
Katedra Konserwacji Zabytków na Politechnice 

Rzeszowskiej: 

Ogólnie przyjmowane tenden-
cje związane są z międzyna-

rodowymi wytycznymi. Staramy 
się utrzymać specyfi kę, kontekst 
i tożsamość kulturową miejsca. 
Zachowujemy wartości miejsc 
historycznych. To podstawa 
ideowa. Przygotowujemy też 
architektów do projektowania 
zabudowy uzupełniającej. Zda-
rza się, że projektujemy nowo-

czesną architekturę, ale jest ona 
również podyktowana zachowa-
niem wartościami. Jest słuszna 
tendencja, aby zachowywać 
tożsamość kulturową miejsca. 
Jestem rzeczoznawcą ministra 
kultury i dziedzictwa narodowe-
go. Mógłbym wydać opinię w tej 
sprawie, ale to konserwator 
powinien mnie najpierw po-
wołać do takiej komisji. Wtedy 
mógłbym się wypowiedzieć. Pro-
ponuję zwołanie takiej komisji, 
w której mógłbym występować 
jako rzeczoznawca. Najlepiej 
rzeczowo podejść do sprawy 
w oparciu o koncepcję nowocze-
snej myśli konserwatorskiej. 

Bogusław Kotula, 
historyk i autor książek o Rzeszowie:

Trzeba bezwzględnie zostawić. 
Taka nawierzchnia jak na ul. 

Mickiewicza zawsze robi duże 

wrażenie. Jestem przeciwny kła-
dzeniu takich płyt jak na ul. 3 Maja. 
One są nijakie i wygodne jedynie 
dla samochodów. Mickiewicza to 
stara ulica otoczona zabytkowymi 
domami. Położenie płyty grani-
towej będzie razić. Chyba że spo-
łeczeństwa to nie obchodzi. Zwo-
lennicy płyt tłumaczą to wygodą, 
lepszym dojazdem samochodem. 
Dla pieszych płyty jednak wcale nie 
są takie wygodne. Ul. Mickiewicza 
nie jest przejezdna i najlepszym 
rozwiązaniem byłoby zamknię-
cie jej dla samochodów. Pewne 
fragmenty miasta tworzą całość 
i do niej ludzie się przyzwyczajają. 
Nowatorstwo razi. Przynajmniej na 
tych kilku ulicach powinna zostać 
kostka, która oprócz swojej war-
tości jest ładna. Najlepiej wygląda 
po deszczu. Zmienia swój kolor 
na bordowy i to się rzuca w oczy. 
Zmianę takiej nawierzchni moż-
na porównać do wyasfaltowania 
rynku w Krakowie. Nikt nie powie, 
że kocie łby nie są zgrane z otocze-
niem. To, że jest nierówna, to nawet 
jej urok. +
not. Katarzyna Kędra

Ulica Mickiewicza

Konfl ikt o zabytkową kostkę
przenosi się na ulicę
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ul. Kościuszki. Naturalną kon-
tynuacją deptakowych działań 
miasta wydawała się wtedy prze-
budowa ul. Grunwaldzkiej, któ-
rej projekt miasto ma gotowy. 
Prezydent Ferenc zapowiedział, 
że owszem, miasto zajmie się 
Grunwaldzką, a oprócz tego ul. 
Mickiewicza, która jest jednym 
z głównych traktów prowadzą-
cych do rynku. Według zapo-
wiedzi przebudowa miała objąć 
część ulicy – odcinek prowadzący 
od rynku do skrzyżowania z ul. 
Gałęzowskiego. Wstępne plany 
mówiły o tym, że na Mickiewicza 
zostanie zachowany zieleniec 
rozdzielający dwie części ulicy. 
Roślinność tam rosnąca zostanie 
poddana pielęgnacji, pojawią się 
ławki. – Chodzi o to, by ten teren 
pełnił rolę miniskweru – mówili 
urzędnicy. Te pomysły bardzo 
podobały się wielu mieszkań-
com, którzy od lat dopominają 
się, by z niektórych ulic śródmie-
ścia (np. Jagiellońskiej – odcinek 
od skrzyżowania z 3 Maja do 
skrzyżowania z Zygmuntowską) 
wygonić samochody i udostępnić 
je pieszym. 

O PŁYTACH 
Z GRANITU NIE 
CHCE SŁYSZEĆ 
KONSERWATOR…
Problemy zaczęły się, gdy prezy-
dent Rzeszowa zapowiedział, że 
chce z ul. Mickiewicza usunąć 
starą, porfi rową kostkę i zastąpić 
ją granitowymi płytami. O takim 
rozwiązaniu nie chce słyszeć 
konserwator zabytków, z którym 
trzeba uzgodnić przebudowę 
śródmiejskiej ulicy. 

W przeszłości prezydent Rze-
szowa ścierał się już z konserwa-
torem zabytków w temacie kostki 
brukowej. Tak było np. pięć lat 
temu, kiedy to w ratuszu zrodził 
się pomysł, by na kamiennej ko-
stce, którą jest wyłożona ul. Króla 
Kazimierza, położyć warstwę as-
faltu. – Asfaltowa nawierzchnia 
jest zdecydowanie bardziej kom-
fortowa – lepiej się po niej jeździ 
samochodom, pieszym także jest 
wygodniej – przekonywali wte-
dy urzędnicy.

Nie przekonali jednak konser-
watora zabytków, który nie zgo-

dził się na asfaltowy zabieg w ści-
słym centrum miasta. Zresztą nie 
tylko konserwatorowi zabytków 
nie podobał się pomysł, który wy-
płynął z ratusza. Część mieszkań-
ców także nie była nim zachwy-
cona. – Kostka dodaje starówce 
charakteru. Można ją przełożyć, 
wyrównać, ale nie likwidować 
– mówili wtedy. 

…I CZĘŚĆ 
MIESZKAŃCÓW
Również teraz wielu rzeszowian 
nie chce zastępowania płytami 
kostki na ul. Mickiewicza. Świad-
czą o tym m.in. wpisy na forum 
internetowym „Wyborczej” oraz 
na Facebooku. Piszący komenta-
rze w zdecydowanej większości 
opowiadają się za pozostawie-
niem kostki. „Jako mieszkaniec 
Rzeszowa nie zgadzam się na 
granitowe płyty, natomiast na-
leży odnowić, poprawić, wy-
równać, uzupełnić istniejący 
bruk i uczynić odpowiednimi 
uchwałami ul. Mickiewicza od 
skrzyżowania z Gałęzowskiego 
deptakiem. Proszę zobaczyć 3 
Maja. Ta ulica wygląda, jakby 
była remontowana 10 lat temu, 
a nie dwa lata wstecz” – napisał 
jeden z forumowiczów.

FERENC ATAKUJE 
KONSERWATORA
Na stronie internetowej „Wybor-
czej” przeprowadziliśmy mini-
sondę dotyczącą przebudowy 
ul. Mickiewicza. Zapytaliśmy, 
czy powinna tam pozostać stara 
kostka brukowa, czy też lepsze 
są granitowe płyty. Wyniki są 
jednoznaczne – 69 proc. głosu-
jących chce kostkę. Prezydent 
Ferenc nie chce dać za wygraną. 
Miasto złożyło skargę na decyzję 
konserwatora do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. – Czekamy na rozstrzy-
gnięcie – mówi Maciej Chłodnic-
ki, rzecznik prezydenta Rzeszo-
wa. Prezydent w oczekiwaniu na 
ministerialną decyzję postanowił 
działać. – Trzeba ludziom poka-
zać, kto przeszkadza w prze-
budowie ul. Mickiewicza – po-
wiedział i nakazał Miejskiemu 
Zarządowi Dróg przygotować 
tablicę z napisem „Konserwator 
nie pozwala na rewitalizację”, 
i umieścić ją gdzieś na ul. Mickie-
wicza. Próbowaliśmy sprawdzić, 
czy pracownicy zarządu zabrali 
się już do jej malowania i kiedy 
ją zainstalują. Niestety, nie udało 
nam się zdobyć takiej informacji. 
– Ten projekt będzie realizowany, 
terminów na razie nie mogę po-
dać – powiedział rzecznik Chłod-
nicki. +

Ta kostka jest unikatowa
W Polsce takiej nie ma

KATARZYNA KĘDRA: Pre-
zydent Tadeusz Ferenc zlecił 
urzędnikom postawienie tabli-
cy „Konserwator nie pozwala 
na rewitalizację”. Jak pan na to 
zareagował? 
BARTOSZ PODUBNY, ZASTĘP-
CA PODKARPACKIEGO WOJE-
WÓDZKIEGO KONSERWATO-
RA ZABYTKÓW: Umieszczenie 
tablicy, którą zaproponował pan 
prezydent, nie jest formą dys-
kursu na poważnym poziomie. 
Miasto również w tym wypadku 
powinno wstąpić o zgodę do 
konserwatora zabytków na jej 
umieszczenie. Tak się dzieje przy 
okazji pojawienia się reklam 
czy ogłoszeń, które widzimy na 
terenie wpisanym do rejestru 
zabytków. 

Urząd Ochrony Zabytków nie 
zgadza się na remont ul. Mickie-
wicza?

– Nie negujemy konieczności 
remontu nawierzchni. Dla Urzę-
du Ochrony Zabytków remont 
oznacza naprawę istniejącej na-
wierzchni, a nie jej wymianę. Jeśli 
się zmienia materiał i formę, to nie 
jest remont. 

To zabytkowa nawierzch-
nia. W ubiegłym roku rzecznik 
miasta kilkakrotnie zapowiadał, 
że miasto wystąpi o wytyczne 
konserwatorskie do planowa-
nych prac przy ul. Mickiewicza. 
Nic takiego jednak się nie stało. 
Ofi cjalnie urząd dowiedział się 
o tym temacie w piśmie dotyczą-
cym prac przy instalacjach na 
tej ulicy.

Jak możemy ocenić wartość na-
wierzchni na ul. Mickiewicza? 
Można określić, że jest zabytko-
wa?

– Kostka pochodzi z okresu au-
striackiego, czyli ma ponad 100 lat. 
To kostka porfi rowa, która jest uni-
katowa. W Polsce nie ma złóż, gdzie 
byłaby wydobywana. Pochodzi ze 
złóż w Trembowli, w tym momencie 
leżących na terenie Ukrainy. Nawet 
z tego względu ma dużą wartość.

W pana ocenie – jakie rozwiąza-
nie byłoby najlepsze?

– Proponowałbym remont pod 
nadzorem archeologicznym. Uło-
żenie wszystkich sieci w taki spo-
sób, jak miasto robiło to np. z ul. 
Kościuszki. Najpierw prace arche-
ologiczne, a później cała inwesty-
cja i przełożenie kostki. 

Granitowe płyty, które zostały 
wyłożone dwa lata temu na ul. 
3 Maja, szybko niszczeją. Czy to 
oznacza, że kostka na ul. Mickie-
wicza jest jakościowo lepsza?

– Podejrzewam, że to, co ma-
my obecnie na deptakach, będzie 
wkrótce w gorszym stanie niż ten 
materiał, który jest położony na ul. 
Mickiewicza. Należy podkreślić, że 
spokojna dziś ulica historycznie by-

ła jednym z najważniejszych trak-
tów miejskich. Wprowadzała na ry-
nek cały ruch od strony Lwowa. Jej 
kontynuacja jest zaznaczona w pły-
cie rynku tą samą porfi rową kostką. 

Jest szansa na porozumienie 
z prezydentem?

– Trzeba zawsze rozmawiać. 
Jednak na historycznych traktach 
należy zachowywać zabytkową na-
wierzchnię. W tym roku mieliśmy 
tylko robocze spotkanie na ten te-
mat. Patrząc historycznie, wydaje 
się naturalnym proces ścierania się 
inicjatyw modernizacyjnych miasta 
i Urzędu Ochrony Zabytków. W la-
tach 60. ówczesne władze chciały 
zlikwidować historyczną zabudo-
wę właśnie w okolicach rynku i ul. 
Mickiewicza, stawiając nową zabu-
dowę i tworząc ciąg komunikacyjny 
nad Wisłok. Zostało to zablokowa-
ne dzięki Urzędowi Ochrony Zabyt-
ków. Inicjatywy są zawsze bardzo 
dobre, ale trzeba je wpasować w ist-
niejący kontekst prawny i w mate-
rię, w której się poruszamy.

Jakie procedury obowiązują 
miasto w przypadku planowa-
nia rewitalizacji miejsc określa-
nych jako zabytkowych?

Poruszyliśmy ten temat, po-
nieważ wpłynęło do nas pismo 
dotyczące przeróbki sieci na ul. 
Mickiewicza.

Jeżeli miasto nie wie, jakie są 
wytyczne konserwatorskie dla 
danego terenu objętego ochroną 
i jeżeli ma jakieś założenie inwe-
stycyjne, to najlepiej, kiedy się 
wcześniej zwróci o wytyczne do 
urzędu. Wtedy tworzymy ramy 
postępowania i inwestor wie, jak 
może się w nich poruszać i co 
zaproponować. Mamy wytyczne 
Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków. Przede wszystkim nie szko-
dzić – wg tych wytycznych mamy 
zachowywać oryginalną strukturę 
zabytków i ich oryginalny mate-
riał. A nawierzchnia ul. Mickiewi-
cza jest również zabytkiem. +
Katarzyna Kędra

• Zabytkowa kostka na ul. Mic-
kiewicza może być dodatkową 
atrakcją centrum miasta. We-
dług ekspertów i większości 
mieszkańców nie należy jej 
zastępować płytami. Prezydent 
Rzeszowa ma inne zdanie 
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Uniwersytet Rzeszowski

Ten projekt zmieni region? 
Rząd nie może zapo-
mnieć o Podkarpaciu. 
Budowa szpitala klinicz-
nego to może być jeden 
z najważniejszych projek-
tów dla regionu

ROZMOWA Z
DR. HAB. JÓZEFEM CEBULSKIM
PROREKTOREM UNIWERSYTETU 
RZESZOWSKIEGO DS. INFRASTRUKTURY 
I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

AGATA KULCZYCKA: Uniwersytet Rze-
szowski chce zdobyć aż 900 mln zł na roz-
wój. Znaczną część, bo aż 500 mln zł, chce 
wydać na budowę szpitala klinicznego. 
Koncepcje dotyczące szpitala mocno 
ewoluowały w ostatnich dwóch latach.
DR HAB. JÓZEF CEBULSKI: Rzeczywiście, 
na różnych etapach tworzenia Wieloletniego 
Program Rozwoju UR 2016-2020 pod uwagę 
brane były różne rozwiązania. Najpierw roz-
ważaliśmy wzmocnienie potrzeb lokalowo-
-dydaktycznych Wydziału Medycznego bez 
budowania szpitala. Była idea połączenia 
szpitala płucnego ze Szpitalem Miejskim 
wraz z parkiem i przejęcia przez UR. To był 
dla nas najbardziej interesujący pomysł, bo 
te placówki nie miały długów. Także władze 
Wydziału Medycznego były za tym rozwią-
zaniem. Na pewnym etapie rozmów władze 
miasta jednak zrezygnowały z przekazania 
Szpitala Miejskiego. A ta koncepcja miała 
sens tylko w takiej konfi guracji.

Był też pomysł przejęcia przez UR Woje-
wódzkiego Szpitala Klinicznego nr 1. Pracy 
nad tą koncepcją poświęciliśmy około pół-
tora roku. Ostatecznie jednak Senat UR pod-
jął decyzję negatywną. Zdecydowała o tym 
nieprzystosowana do celów dydaktycznych 
baza szpitala, a przeważyły obciążenia fi -
nansowe, których uniwersytet nie chciał 
brać na siebie.

Pojawiły się pomysły przejęcia szpitali 
prywatnych: Asklepiosa, Szpitala Specjali-
stycznego im. św. Rodziny. Dopóki nie ma-
my własnego szpitala klinicznego, to ciągle 
są kwestie otwarte.

Dla UR, dla rozwoju kierunku lekarskie-
go, ale też dla rozwiązania problemów zdro-
wotnych regionu najlepszym rozwiązaniem 
jest stworzenie własnego szpitala, skrojo-
nego na potrzeby dydaktyczne i naukowe 
uczelni, ale i potrzeby medyczne regionu.

Jak koncepcja budowy szpitala klinicz-
nego ma się do potrzeb medycznych 
Podkarpacia, określonych w mapach po-
trzeb zdrowotnych regionu? 

Bez tego trudno wyobrazić sobie, że 
projekt mógłby uzyskać środki. Konsulto-
waliśmy nasz program z dr. Krzysztofem 
Przyśliwskim – wojewódzkim konsultan-
tem w dziedzinie zdrowia publicznego dla 
Podkarpacia, który uważa, że ten szpital jak 
najbardziej wpisuje się w potrzeby woje-
wództwa. Szpital, który powstałby w Świl-
czy, miałby mocne nachylenie onkologicz-
ne, a w tym aspekcie są ogromne potrzeby. 

Onkologia w szpitalu przy Chopina, któ-
ry UR miał przejąć od marszałka, prze-
cież się rozwija.

Tak, tyle że pacjentów stale będzie przy-
bywać. W związku z tym, że różnych rodza-

jów nowotworów jest coraz więcej, będzie 
też potrzeba rozwoju wąskich specjalizacji.

Nasz projekt nie koliduje w żaden spo-
sób z planami szpitala przy Chopina ani też 
ośrodkami w Brzozowie czy powstającym 
w Tarnobrzegu. Wyobrażam sobie, że nasz 
szpital z tymi już istniejącymi by współpra-
cował, nasi studenci nadal byli tam obecni. 
Chodzi o to tylko, by tę główną część prze-
nieść do Świlczy. Byłaby tam mocno roz-
budowana onkologia, a także inne kliniki. 
Co do szczegółów, na pewno ustalalibyśmy 
je z urzędem marszałkowskim i urzędem 
wojewódzkim, by nie dublować już istnie-
jących oddziałów, a rozwijać te, na które 
jest zapotrzebowanie.

Dziś pacjenci z Podkarpacia muszą ko-
rzystać z pomocy wysokospecjalistycznych 
usług medycznych poza regionem. Dla pa-
cjentów to poważna trudność. Znam dzie-
ci, które jeżdżą na chemioterapię do War-
szawy. To ogromne obciążenie fi nansowe 
i organizacyjne dla ich rodzin. Kliniki tam 
bywają przepełnione, bywa, że pacjenci 
muszą czekać, leżąc na korytarzu. Nierzad-
ko zdarza się, że po podróży wyniki badań 
pacjentów są na tyle słabe, że chemioterapia 
nie może być podana. Trzeba wracać.

To palący problem do rozwiązania dla 
Podkarpacia. Mamy możliwości, by taką 

placówkę stworzyć w regionie, by pacjenci 
stąd mieli możliwość leczenia się na wyso-
kim poziomie tutaj.

Tworząc Collegium Medicum, tworzy-
my tak naprawdę byt o znacznej autonomii 
i precyzyjnym profi lu, który, żeby osiągnąć 
pożądaną efektywność, potrzebuje dużego 
wsparcia. 

Wielu naszych studentów zostanie w re-
gionie, jeśli będą widzieli, jak tu rozwija się 
medycyna. Jeśli nie – będą poszukiwać 
innych, lepszych miejsc. O tym też musi-
my pamiętać.

W Świlczy uniwersytet chce też wybu-
dować Centrum Diagnostyki Medycznej 
i Medycyny Spersonalizowanej. 

Centrum będzie wprowadzało nowe idee 
leczenia. Po badaniu genetycznym stoso-
wana będzie terapia indywidualnie dobra-
na do pacjenta. Diagnoza będzie oparta na 
badaniach genetycznych i fi zyko-chemicz-
nych prowadzonych z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego sprzętu. Chcemy, by 
z medykami pracowali tam także biolodzy, 
chemicy, fi zycy i uczyli studentów najnowo-
cześniejszych metod. Wspierają nas sławy 
polskiej onkologii. Uważają, że to znakomita 
idea, a ten pomysł wybiega daleko w przy-
szłość. Ważne, żeby region się nie spóźnił.

Projekt jest bardzo kosztowny. Zdobycie 
tak potężnego dofinansowania będzie 
niezwykle trudne.

To nie jest tak, że już chcemy te 900 mln 
zł. To projekt rozpisany na 7 lat. W tym ro-
ku potrzebujemy tylko 2 mln zł. Muszą po-
wstać szczegółowe projekty, konieczne jest 
też przekształcenie działek. Nie wyobrażam 
sobie mniejszej kwoty, choć wyobrażam 
sobie, że realizacja wydłuży się jeszcze np. 
o dwa kolejne lata. Ale im wcześniej roz-
poczniemy, tym lepiej. To kwota adekwatna 
do naszych potrzeb i potrzeb regionu. Wy-
liczona w oparciu o analizy realnego zapo-
trzebowania mającego zapewnić stabilny 
rozwój. Dzięki tym środkom oczekiwania 
społeczne mogą zostać spełnione.

UR nie dostał 2 mln zł, które były plano-
wane na ten rok. Czy przeznaczy własne 
środki, by rozpocząć przygotowania 
do projektu?

Nie. Ten projekt jest olbrzymi, nie sfi-
nansujemy go w oparciu o środki własne, 
to też za dużo dla województwa. Inwestycja 
może zostać zrealizowana tylko tak, jak re-

alizowane były projekty UAM w Poznaniu, 
UJ, UW, UMK w Toruniu, uniwersytetów 
medycznych w Lublinie, czy Łodzi. Z budże-
tu państwa.

Możemy go rozpocząć tylko wtedy, gdy 
dostaniemy dofinansowanie. Byłoby nie-
uczciwe rozpoczynać ten projekt – także 
wobec gminy Świlcza – gdybyśmy nie mieli 
zagwarantowanych środków. To zbyt cen-
ne tereny, wejdziemy na nie, gdy będziemy 
mieć gwarancję zainwestowania ponad 500 
mln zł.

Dlaczego to tak cenne tereny?
Bo są doskonale położone. Półtora kilo-

metra od łącznika autostradowego, ok. stu 
metrów od ekspresówki S19, siedem minut 
drogi do centrum Rzeszowa. To ustron-
ne, ciche i spokojne miejsce. Sądzę, że tam 
w przyszłości będzie się koncentrował kam-
pus uniwersytetu, zwłaszcza w naukach ści-
słych, technicznych i przyrodniczych. Przy 
al. Rejtana już w zasadzie nie ma miejsca. 
Hałas i drgania powodują, że trzeba my-
śleć przy tworzeniu nowych laboratoriów, 
które by były od tego odseparowane. Te 30 
ha zwartego terenu w Świlczy to naprawdę 
dobre miejsce na rozwój UR na następne 
kilkadziesiąt lat.

Z 900 mln zł, na które opiewa projekt, 
500 mln zł to budowa szpitala kliniczne-
go. Co z pozostałą kwotą?

Około 90 proc. kwoty chcemy przezna-
czyć dla Collegium Medicum. Pewną część 
m.in. dla kolegiów nauk humanistycznych 
i społecznych, w tym remonty niektórych 
starszych obiektów, które dotąd były sła-
biej fi nansowane z funduszy unijnych. To 
ważne z całościowego punktu widzenia. 
Uniwersytet to nie tylko wydział medyczny. 
Chcemy być uczelnią potrzebną – dla regio-
nu i dla kraju.

Dzięki temu, że jednym z elementów 
projektu jest Instytut Medycyny Trans-
granicznej w Przemyślu, jest szansa na 
poparcie marszałka Sejmu.

To raczej związane z tym, że ten rząd 
postawił sobie za cel równomierny rozwój 
kraju, a my z naszym projektem wychodzi-
my i na wschód, i na zachód regionu. Jeśli 
pan marszałek Marek Kuchciński uzna nasz 
projekt za element większej całości i popa-
trzy przychylnie – będziemy się z tego cie-
szyć. Ale myślę, że potrzeba podniesienia 
poziomu kształcenia lekarzy i służby zdro-
wia w regionie, to powinien być główny po-
wód dla marszałka, by podpisał się pod tym 
projektem obiema rękami.

Tu decyzja polityczna jest konieczna. Rząd 
ma szansę odwdzięczyć się regionowi za 
ogromne poparcie wyborcze. Jaki plan 
ma uczelnia, by urzeczywistnić projekt?

Tu nie chodzi o politykę, choć decyzja 
niewątpliwie jest polityczna. Zwróciliśmy 
się z naszym projektem do komisji fi nan-
sów, nauki, do MNiSW, do Ministerstwa 
Zdrowia i do Kancelarii Rady Ministrów. 
Byliśmy u premiera Jarosława Gowina, spo-
tkaliśmy się z dużą przychylnością. To może 
być jeden z najważniejszych projektów dla 
Podkarpacia. W różnych regionach kraju re-
alizowane są lub będą w najbliższych latach 
duże projekty: centralny port lotniczy mię-
dzy Łodzią a Warszawą, kanał żeglugowy na 
Mierzei Wiślanej, gazoport w Świnoujściu, 
elektrownia jądrowa czy potężne inwesty-
cje w infrastrukturę obronną – wszystkie 
na północy i zachodzie kraju. W tej sytuacji 
rząd nie może zapomnieć o Podkarpaciu. +
ROZMAWIAŁA AGATA KULCZYCKA

Ile na rozwój Uniwersytetu 
Rzeszowskiego

892 
MLN ZŁ

• tyle ma kosztować realizacja programu 
rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego 
w latach 2019-2026

523 
MLN ZŁ

• to koszt budowy szpitala klinicznego 
w Świlczy

• Dr hab. Józef 
Cebulski, pro-
rektor UR ds. 
infrastruktury 

FOT. PATRYK OGORZAŁEK / 

AGENCJA GAZETA
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Stal Rzeszów

Awans to też ich zasługa
Piłkarze Stali byli jedną 
z najlepiej przygoto-
wanych drużyn w całej 
III lidze w poprzednim 
sezonie. Kto stoi za ich 
świetnym przygotowa-
niem motorycznym?

Mateusz Chmiel

Z bigniew Dąbek, Miłosz Lewan-
dowski i Łukasz Strzępek, bo 
o nich mowa, pracują wspólnie 
w Stali Rzeszów jako trenerzy 
od przygotowania fizycznego. 

Łukasz jest w klubie również fi zjoterapeu-
tą. Jednak ich drogi nie skrzyżowały się na 
początku ubiegłego sezonu, gdy cała trójka 
podjęła pracę w Stali. Zbigniew i Miłosz już 
wcześniej współpracowali ze sobą, a Łukasz 
zajmował się głównie fi zjoterapią. Panowie 
znają się jednak jeszcze z podkarpackich bo-
isk, ponieważ każdy z nich swoją poważniej-
szą grę w piłkę rozpoczynał w Stali Rzeszów. 
Jednak panowie nie mieli nigdy okazji zagrać 
ze sobą w biało-niebieskiej koszulce. 

WSZYSCY ZE STALI
Zbigniew swoje pierwsze kroki na boisku 
stawiał w Grodziszczance Grodzisko, z któ-
rej szybko przeniósł się do Stali Rzeszów. 
Tam też długo nie zagrzał miejsca. Trafi ł do 
Sandecji Nowy Sącz, skąd rozpoczął swoje 
piłkarskie podróże, aż do 2014 roku, kiedy to 
na dobre wylądował na Podkarpaciu. Mocno 
związany z Izolatorem Boguchwała, w któ-
rym zakończył swoją piłkarską karierę, ma-
jąc zaledwie 29 lat. 

Miłosz to „stalowiec” z krwi i kości. Od 
urodzenia mieszka przy ul. Hetmańskiej. 
Swoje pierwsze piłkarskie kroki mógł stawiać 
tylko w jednym klubie. – W Stali trenowałem 
już od podstawówki, przechodząc przez 
prawie wszystkie grupy młodzieżowe aż do 
seniora – mówi Miłosz Lewandowski. Znany 
jest głównie z występów między słupkami 
bramki Stali Rzeszów, jednak swoją karierę 
zakończył razem ze Zbigniewem Dąbkiem 
w Izolatorze Boguchwała w 2018 roku. Ich 
przyjaźń zawiązała się właśnie podczas gry 
w Boguchwale, kiedy to wspólnie skończyli 
studia podyplomowe na AWF Katowice. Ra-
zem, jeszcze podczas gry w piłkę, założyli fi r-
mę Emmanuel – Przygotowanie Motoryczne, 
z której usług korzystało na początku sporo 
indywidualnych klientów. Potem Zbigniew 
został grającym drugim trenerem Izolatora 
Boguchwała, gdzie również zajmował się 
kwestiami motorycznymi.

Jako ostatni do zespołu dołączył Łukasz 
Strzępek, który podobnie jak Miłosz grał 
w zespołach juniorskich Stali Rzeszów. – Po-
chodzę z Baranówki IV. Większość moich 
kolegów z blokowiska kibicowała Stali, więc 
wybór mógł być tylko jeden. W tym czasie 
rozpoczynał ze mną treningi m.in. Sławek 
Szeliga, z którym jesteśmy w Stali do dziś, 
tyle że w innych rolach. Nasza grupa liczy-
ła się w Polsce i pamiętam, jak w 1998 roku 
byliśmy blisko awansu do turnieju finało-
wego Mistrzostw Polski Juniorów. Dopiero 
po rzutach karnych przegraliśmy z naszpi-
kowaną gwiazdami Wisłą Kraków, w której 
grali min. bracia Brożkowie. Moim trenerem 

w tych latach był Stanisław Kocot. Wspaniały 
człowiek i świetny wychowawca – wspomina 
Łukasz Strzępek. 

W 2000 roku, gdy skończył wiek juniora, 
został wypożyczony do V-ligowej Crasnovii 
Krasne, w której po raz ostatni wybiegł na 
boisko jako profesjonalny zawodnik. Szybko 
zrezygnował z kariery piłkarskiej i poświęcił 
się sędziowaniu. – Przegrałem rywalizację 
o miejsce w składzie pierwszej drużyny i zo-
stałem wypożyczony do V-ligowej Crasnovii 
Krasne. Tam zagrałem rundę i zapisałem się 
na kurs sędziego piłki nożnej. Ta przygoda 
trwała przez 17 lat i w tym osiągnąłem dużo 
więcej niż podczas gry w piłkę – mówi Łu-
kasz, który Zbigniewa i Miłosza poznał trzy 
lata temu podczas wspólnych treningów z sę-
dziami z Rzeszowa. – Słyszałem o ich sposo-
bach treningowych, więc zdecydowałem za-
prosić ich na praktyczne szkolenie sędziów. 
Zajmowali się treningiem motorycznym, 
poprowadzili wykłady na temat odżywiania 
oraz regeneracji powysiłkowej – mówi Łu-
kasz, który po zakończonej przygodzie z pił-
ką zdecydował się również na studiowanie 
fi zjoterapii, z którą jest związany do dziś. Na 
swoim koncie ma już wiele prelekcji, pracę 
jako wykładowca akademicki oraz prowa-
dzenie kursów dla trenerów UEFA A z zakre-
su fi zjoterapii i prewencji w kwestii urazów.

PIŁKARZOM STALI CHCIAŁO 
SIĘ BIEGAĆ
Po tym, jak panowie zaczęli wspólnie pra-
cować, przyszedł czas na pierwsze wyzwa-
nia. Stal Rzeszów zaproponowała im pracę 
w sztabie klubu. Zbyszek i Miłosz zostali tre-
nerami od przygotowania fi zycznego – Gra 
na poziomie IV ligi nie satysfakcjonowała 
mnie już tak bardzo, chciałem i marzyłem 
o grze na wyższym poziomie, ale pewnych 
rzeczy nie da się przeskoczyć i cofnąć. Po 
ostatnim meczu ligowym w Izolatorze po-
jawiła się opcja pracy w Stali Rzeszów jako 
trener przygotowania motorycznego. Pro-
pozycja wpłynęła nagle i nie było zbyt wiele 
czasu na zastanowienie się, więc podjęliśmy 
decyzję ze Zbyszkiem, że wchodzimy w ten 
projekt – wspomina Miłosz Lewandowski. 
Razem z nimi do klubu przyszedł Łukasz, 
który został fizjoterapeutą razem z Adria-
nem Smolarzem. Łukasz nie zajmuje się 

jednak samą fi zjoterapią, ponieważ razem 
ze Zbyszkiem i Miłoszem pracuje nad przy-
gotowaniem motorycznym całego zespołu.

Ich praca polega głównie na tym, żeby 
zawodnicy podczas gry byli jak najbardziej 
efektywni, nie łapali zadyszki po kilku sprin-
tach i żeby mogli grać przez 90 minut na 
najwyższych obrotach. We wcześniejszych 
latach wśród piłkarzy Stali Rzeszów widać 
było braki w przygotowaniu fi zycznym, jed-
nak od tego sezonu, gdy klub zainwestował 
w profesjonalną obsługę, zawodnicy Stali na 
tle swoich rywali wyglądają bardzo dobrze. 
Przez cały sezon nie mieli problemów z re-
generacją. Nie przeszkadzała im gra co trzy 
dni, a w ostatnim meczu sezonu, gdy przy po-
nad 30stopniowym upale pokonali Podhale 
Nowy Targ 2:1, pokazali, że przewyższają pod 
względem motorycznym przeciwnika, biega-
jąc od pierwszej do ostatniej minuty. 

Klucz do sukcesu? Autorski program
Co jest kluczem do sukcesu? Otóż w Stali 

istnieje obecnie autorski program przygo-
towania motorycznego autorstwa właśnie 
fi rmy Emmanuel. Oprócz tego, że panowie 
pracują z pierwszą drużyną, również dba-
ją o przygotowanie młodszych roczników 
w akademii, która jest oczkiem w głowie pre-
zesa Rafała Kalisza. – W tych grupach mo-
nitorujemy na bieżąco szybkość, wytrzyma-
łość, siłę i moc mięśniową. To są najistotniej-
sze elementy, jeżeli chodzi o motorykę. Przy 
obecnym tempie, jakie jest w piłce nożnej, 
bez tych atrybutów na wysokim poziomie 
trudno mieć nadzieję na jakąś przyzwoitą 
karierę – mówi Zbigniew Dąbek, który po 
dobrym sezonie w Stali Rzeszów miał nawet 

propozycje współpracy z ekstraklasową dru-
żyną. – Nie chce zdradzać szczegółów. Zain-
teresowanie było, ale na ten moment zostaje 
w Stali – mówi tajemniczo Dąbek.

Sam ciężki trening to jeszcze nie wszyst-
ko. Bardzo istotna jest również regeneracja, 
która w Stali ma duże znaczenie. – Po trenin-
gach zawsze chłopaki mają kąpiele w wodzie 
z lodem, co poprawia proces regeneracji. 
Dodatkowo m.in. masaże, jacuzzi czy też ro-
lowanie. To są bardzo istotne sprawy, które 
nawet w profesjonalnych klubach są często 
pomijane. Te wszystkie elementy składają się 
na dobrze funkcjonujący organizm – przeko-
nuje Łukasz Strzępek.

Praca trzech panów jest istotna również 
dla trenera Janusza Niedźwiedzia, który 
dużą wagę, oprócz taktyki, przywiązuję do 
przygotowania fi zycznego. Przy tak ofensyw-
nej taktyce wszyscy zawodnicy muszą biegać 
na wysokich obrotach przez 90 minut. – Tre-
ner Niedźwiedź pyta nas o zdanie dotyczące 
danych zawodników, ich formy czy też przy-
datności na kolejny ligowy mecz. Jednak 
decydujące zdanie należy do niego i to on 
jako pierwszy trener podejmuje wszystkie 
decyzję. Naszym zdaniem może się jedynie 
sugerować – mówi zgodnie cała trójka.

SŁAWEK SZELIGA ZROBIŁ 
NAJWIĘKSZE WRAŻENIE
Po całym sezonie 2018/2019 widać, że prak-
tycznie każdy zawodnik Stali Rzeszów po-
czynił postęp pod względem biegowym 
i siłowym. Zbigniew, Miłosz i Łukasz nie 
chcą wyróżniać pojedynczych zawodników, 
jednak jest jeden piłkarz, który chłopakom 
zaimponował najbardziej. – Każdy z chłopa-
ków włożył ogrom pracy w to, żeby się rozwi-
nąć i osiągnąć ten cel, jakim był awans do II 
ligi. Oni dobrze wiedzą, że to początek drogi 
i nadal chcą się rozwijać. Co najważniejsze, 
przez ostatni sezon dzięki ich chęciom każ-
demu udało się poczynić progres. Ale chyba 
największe wrażenie zrobił na nas Sławo-
mir Szeliga, który przechodzi już nie drugą, 
a trzecią młodość. Ponieważ w wieku 36 lat 
mieć taką siłę i wytrzymałość to naprawdę 
coś niezwykłego. Ale Sławek jest przykładem 
profesjonalisty w każdym calu, więc widać 
to w każdym aspekcie jego treningu – mówi 
Łukasz Strzępek. +

• Miłosz Lewandowski, Zbigniew Dąbek i Łukasz Strzępek – to dzięki nim piłkarze Stali imponują wydolnością FOT. PATRYK OGORZAŁEK / AGENCJA GAZETA

Piłkarzom Stali dziś nie 
przeszkadza gra co trzy dni 

nawet w 30-stopniowym upale. 
W takich warunkach pokonali 
Podhale Nowy Targ i pokazali, 
że przewyższają pod względem 

motorycznym przeciwnika, 
biegając od pierwszej do 

ostatniej minuty
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Resovia wróci do domu w sierpniu?
Apklan Resovia Rzeszów dzięki akcji 
#CzasWracaćDoDomu zebrała blisko 
180 tys. złotych na remont stadionu. Je-
śli wszystkie prace przebiegną zgodnie 
z harmonogramem, „Pasy” już 10 sierp-
nia powrócą na Wyspiańskiego 22. 

Mateusz Chmiel

A pklan Resovia Rzeszów od ubie-
głego roku rozgrywa wszystkie 
swoje domowe spotkania na sta-
dionie przy ul. Hetmańskiej. Przez 

wiele lat przedstawiciele „Pasów” starali 
się o to, aby grać na „miejskim” i w sezonie 
2017/2018 w końcu dopięli swego, jednak 
zmianę wymusiła sytuacja, czyli awans do 
II ligi. Z obozu Resovii słychać było głosy, że 
zawodnicy nie czują się najlepiej na mura-
wie przy ul. Hetmańskiej. Nieswojo na try-
bunach czuli się również kibice. Dlatego też 
klub zdecydował się dołożyć wszelkich sta-
rań, aby „Pasy” wróciły na Wyspiańskiego 
22 i zorganizował akcję #CzasWracaćDoDo-
mu, która miała na celu zebranie potrzeb-
nych funduszy na remont stadionu CWKS 
Resovii Rzeszów.

180 TYSIĘCY ZŁOTYCH 
W DWA MIESIĄCE
Akcja okazała się wielkim sukcesem. Klub 
przez ponad dwa miesiące akcji zebrał bli-
sko 180 tys. złotych. W pomoc włączyły się 
także znane osoby z Podkarpacia, które po-
przez wpłacenie 100 lub 1000 złotych, zaku-
piły swoje krzesełko na trybunie krytej. Jako 
pierwsi swoje wsparcie przekazali Krzysztof 
Ignaczak i Zbigniew Bartman. Potem krzeseł-
ko zamówił Wojciech Buczak, poseł PiS. Kilka 
dni temu do grona siatkarzy dołączył Wilfre-
do Leon, który także będzie miał swoje miej-
sce na trybunach przy ul. Wyspiańskiego.

Swoją cegiełkę do remontu stadionu 
CWKS Resovii dołożyły władze Rzeszowa. 
Krzesełka na trybunach będą mieli prezy-
dent Tadeusz Ferenc oraz wiceprezydent Sta-
nisław Sienko. Ferenc kupił krzesełko za 1000 
złotych, a Stanisław Sienko za 100 zł. Dodat-

kowo władze miasta zdecydowały się objąć 
honorowym patronatem akcję #CzasWra-
caćDoDomu. Dzięki zebranej kwocie, klub 
może wykonać wszystkie niezbędne remon-
ty na stadionie przy ul. Wyspiańskiego.

DODATKOWE DWA 
TYGODNIE
Jak mówi Adrian Rudawski, wiceprezes 
sekcji piłkarskiej CWKS Resovia, klub 
wystąpił do PZPN z prośbą o rozegranie 
dwóch pierwszych spotkań na wyjeździe, 
by mieć o kilkanaście dni więcej na wyko-
nanie niezbędnych napraw. – Poprosiliśmy 
PZPN o dwa tygodnie czasu na moderniza-
cję stadionu. Związek dobrze się zachował 
i uwzględnił naszą prośbę. Dzięki temu ma-
my więcej czasu na wykonanie wszystkich 
prac na stadionie i rozegranie pierwszego 
domowego meczu właśnie przy ul. Wy-
spiańskiego – mówi Adrian Rudawski.

Jeśli wszystkie remonty pójdą zgodnie 
z planem, Apklan Resovia Rzeszów pierw-

szy swój mecz w roli gospodarza rozegra 10 
sierpnia ze Zniczem Pruszków. Żeby tak się 
stało, klub jeszcze w lipcu odwiedzą przed-
stawiciele PZPN, którzy zdecydują o tym, 
czy stadion na Wyspiańskiego będzie speł-
niał wszystkie warunki licencyjne. – Żeby 
rozgrywać mecze na Wyspiańskiego, sta-
dion musi zostać odebrany przez komisję 
licencyjną. Dlatego też, prace nie mogą się 
skończyć dwa-trzy dni przed meczem, tylko 
dużo wcześniej. Mniej więcej w okolicach 
19 lipca. Wtedy przyjedzie komisja, która 
zweryfi kuje wszystkie naprawy. Jeśli opinia 
będzie pozytywna, to nic nie będzie stało na 
przeszkodzie, by rozgrywać mecze na Wy-
spiańskiego 22 – wyjaśnia Adrian Rudawski.

Najważniejszym elementem prac na sta-
dionie jest wymiana krzesełek na trybunie 
krytej i montaż elektronicznej tablicy wyni-
ków. Te naprawy powinny się zakończyć do 
połowy lipca. – Krzesełka już są zakupione 
i czekają w magazynie. Jednak w tym mo-
mencie odmalowujemy główną trybunę 
i żeby wejść z montażem krzesełek, naj-
pierw musimy zakończyć malowanie, które 

jest planowane do końca miesiąca. Liczymy, 
że krzesełka zostaną zamontowane maksy-
malnie do 15 lipca. Równolegle montujemy 
wyjścia ewakuacyjne, remontujemy szatnie 
pod trybuną, a na początku lipca mamy 
w planach montaż nowej elektronicznej ta-
blicy wyników – wylicza Adrian Rudawski. 

BĘDĄ IMPREZY MASOWE?
Na początku akcji Adrian Rudawski mó-
wił, że podstawową rzeczą jest dostosowa-
nie stadionu do minimalnych warunków 
licencyjnych. Niestety, to nadal zbyt mało, 
by przy Wyspiańskiego 22 rozgrywać me-
cze o statusie imprezy masowej. Dlatego 
też władze CWKS Resovii Rzeszów zdecy-
dowały się pójść o krok dalej i dostosować 
stadion również do wymogów związanych 
z ustawą o bezpieczeństwie imprez maso-
wych. – Chcemy przystosować nasz stadion, 
bo co będzie, jak na mecz przyjdzie więcej 
niż 1000 osób. W tym momencie niezbędny 
na naszym stadionie jest monitoring, który 
mamy zamiar zamontować w ciągu najbliż-
szych trzech tygodni. Dodatkowo potrze-
bujemy systemu identyfi kacji, który polega 
na kupnie biletu elektronicznego, który po 
przyłożeniu do czytnika na stadionie wyka-
zuje nazwisko, pesel oraz informację, czy 
dany kibic nie ma zakazu stadionowego 
– tłumaczy Adrian Rudawski.

Nie ma jednak pewności, czy mecz ze 
Zniczem Pruszków uda się rozegrać już ja-
ko imprezę masową. – Ważne jest również 
to, że imprezy masowe trzeba zgłaszać na 
miesiąc przed meczem, więc nie jestem 
w 100 procentach przekonany, czy zdążymy 
ze wszystkimi naprawami do 10 lipca. Oczy-
wiście nie mówimy o meczach podwyższo-
nego ryzyka, ponieważ tutaj istotne jest nie 
tylko bezpieczeństwo na stadionie, ale rów-
nież w jego bezpośrednim otoczeniu. Cały 
czas jesteśmy w kontakcie z komendą miej-
ską policji w Rzeszowie, która bardzo nam 
pomaga w kwestiach organizacyjnych i jest 
nadzieja, że niektóre z meczów podwyższo-
nego ryzyka uda się rozegrać na Wyspiań-
skiego 22 – tłumaczy Adrian Rudawski. +

• Stadion 
CWKS Resovia 
Rzeszów 
ma być wyre-
montowany 
już w połowie 
lipca
FOT. RESOVIA RZESZÓW 

(FACEBOOK)

W KAŻDY WTOREK
Z „WYBORCZĄ”

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33927686 OGŁOSZENIE BEZPŁATNE 33901901

INFORMACJA

WÓJT GMINY BALIGRÓD 
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Baligrodzie, ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród,
stronie internetowej www.baligrod.pl orazwww.bip.baligrod.pl
został wywieszony 

wykaz nieruchomości stanowiący własność 
Gminy Baligród przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych,

obejmujący działkę nr 436 o powierzchni 0,2293 ha,
położoną w miejscowości Baligród. Wszelkie informacje
dotyczące sprzedaży ww. nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy Baligród, ul. Plac Wolności 13 38-606
Baligród, tel. 13 468-40-77 wew. 7, 13 468-41-13, 13 468-40-64
fax 13-468-44-08 w godzinach od 7.00 do 15.00 od
poniedziałku do piątku, e-mail: gmina@baligrod.pl lub
j.zdebik@baligrod.pl

REKLAMA 33927415

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC 

5 1 5 6 0 3 4 5 0 

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS 

praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601 

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort, 

basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl 

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m  

913 813 052 www.owzastal.pl 

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY 

DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM 

„DADAJ” K/OLSZTYNA  WYNAJMĘ.  

 5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413 

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
Z „WYBORCZĄ”
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1 RZ

RZESZÓW

Rzeszów
HELIOS GALERIA RZESZÓW
Al. Józefa Piłsudskiego 44, tel. 177771290

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 10, 12.15, 
17.15;

 • Aladyn (128) dubbing pt.-śr. 12.50; czw. 
12.40;

 • Anna (118) pt.-śr. 14.30, 17.30, 20.15; czw. 
14.30, 17.30, 20.30;

 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 
2  niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
20;  dubbing pt.-niedz., wt.-czw. 16;

 • Ja teraz kłamię (107) pt.-śr. 15.40, 19, 
21.30; czw. 15.30, 19, 21.30;

 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie 
noc (114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45; czw. 
20.15;

 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Men in Black: International (120) pt.-
niedz., wt.-śr. 20.45; pon. 16, 20.45;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.-śr. 
10.45; czw. 10.20;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt.-śr. 18.15;

 • Polaroid (88) codz. 13.50, 18.45, 21;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-sob., pon., 
śr. 10.30, 11, 11.30, 12.40, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.20, 15.50, 17, 18; niedz. 11, 11.30, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.50, 15.20, 15.50, 17, 18; wt. 
10, 11, 11.30, 12.40, 13.10, 13.40, 14.50, 15.20, 
15.50, 17, 18; czw. 10.30, 11, 11.30, 12.40, 
13.40, 14.50, 15.20, 15.50, 17, 18;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19.30;

 • X Men: Mroczna Phoenix (120) 
dubbing codz. 11.15;

HELIOS 
POWSTAŃCÓW W-WY
Al. Powstańców Warszawy 14, tel. 
178540064

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr. 11, 
13.15; wt. 11.20, 13.30; czw. 9.45;

 • Aladyn (128) dubbing wt. 9.10; czw. 10.45;
 • Anna (118) pt.-śr. 17.30, 20.15; czw. 17.30, 
20.30;

 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 
2  niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 20;  
dubbing pt.-pon., śr.-czw. 15.30; wt. 15.40;

 • Ja teraz kłamię (107) pt.-wt. 14.30, 18.30, 
21; śr. 14.30, 19, 21; czw. 14.30, 19, 20.45;

 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie 
noc (114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) pt.-wt. 19, 21.15; śr. 21.30; 
czw. 21.45;

 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.-
sob., pon.-śr. 10; czw. 9.30;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 12, 15;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt. 10.30, 
11.30, 12.45, 13.30, 15.50, 17, 18; sob., pon., 
śr. 10.30, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50, 17, 18; 
niedz. 10, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50, 17, 18; 
wt. 10, 10.30, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50, 17, 
18; czw. 9, 10.30, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50, 
17, 18.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 20.15;

 • Tajemnice Joan (110) śr. 18.30;

KINO ZORZA
3 Maja 28, tel. 178532637

 • Anna (118) pt.-pon. 12, 20; wt. 14, 20; śr. 11, 
20; czw. 12, 21;

 • Dumbo (115) śr. 12;
 • Kobieta idzie na wojnę (101) pt.-pon. 
17.50; wt. 19.30; śr. 17.40; czw. 19.10;

 • Ma (99) pt.-pon., śr. 14.40, 21.20; wt. 16.10, 
21.20; czw. 14.40, 21.40;

 • Oni (151) czw. 19;
 • Oszustki (94) pt.-pon. 11, 16.30, 19.40; wt. 
13, 17.50; śr. 16.30, 19.30; czw. 11;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-pon. 10, 
13, 14.30, 16.15, 18.10; wt. 10, 11, 12.15, 14.40, 
16.15, 18; śr. 10, 13, 14.15, 16, 18.10; czw. 10, 
13, 14.30, 16.15, 17.30;

 • Thelma (116) pt.-niedz. 21.15;

MULTIKINO 
RZESZÓW
Al. mjr. Kopisto W. 1, tel. 177177810

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 13.20;
 • Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.-
niedz. 10.30;

 • Aladyn (128) dubbing codz. 10.10, 12.55, 
17;

 • Anna (118) pt. 15.30, 18.15, 20.50, 23.25; 
sob.-czw. 15.30, 18.15, 20.50;

 • Avengers: Koniec gry (185) dubbing 
pt.-sob., pon.-wt., czw. 10.40; niedz., śr. 
11.15;

 • ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni 
(756) pt. 22;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pon., 
śr. 12.45;  dubbing pt., niedz., czw. 12.45, 
18.40; sob., pon.-śr. 18.40;

 • Ja teraz kłamię (107) pt. 15.40, 18.05, 
20.30, 22.55; sob.-czw. 15.40, 18.05, 20.30;

 • John Wick 3 (130) pt. 14.15, 19.45, 22.30; 

sob., wt., czw. 14.15, 19.45; niedz., śr. 19.45; 
pon. 14.15, 21.05;

 • Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
 • Laleczka (120) pt., czw. 11.15; sob., wt. 
13.30; niedz., śr. 14.50; pon. 10.40;

 • Ma (99) pt. 20.40, 22.55; sob.-czw. 20.40;
 • Men in Black: International (120) pt., 
niedz., śr.-czw. 10.15; sob., wt. 11;

 • Oszustki (94) pt. 15.35, 17.45, 20.10, 
22.20; sob.-czw. 15.35, 17.45, 20.10;

 • Podły, okrutny, zły (108) pt.-niedz., wt.-
czw. 21.30;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 11.55, 16.20;

 • Polaroid (88) pt. 14.15, 19.30, 21.35, 23.40; 
sob.-niedz., wt.-czw. 14.15, 19.30, 21.35; 
pon. 14.15, 19.45, 21.40;

 • Rocketman (121) pt.-niedz., wt.-śr. 21.05; 
pon. 21.30;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-pon., śr. 
10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.25, 19, 20; wt. 10, 10.40, 11, 
11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 
18.25, 19, 20; czw. 10, 10.40, 11, 11.40, 12, 
12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 20;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19;

 • Trzy kroki od siebie (116) sob.-śr. 10.45;

Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2

••••••
USA/Francja/Japonia 2019 (The 
Secret Life of Pets 2). Reż. Chris 
Renaud, Jonathan del Val. 

Przygodowo-komediowa 
animacja dla dzieci. Sequel ki-
nowego przeboju sprzed trzech 
lat.

Oglądamy trzy odrębne histo-
rie, które łączy jedynie to, że ich 
bohaterami są – w większości 
znane z oryginału – zwierzątka 
z Brooklynu. 

Terierek Max i jego wielki, 
włochaty kompan Duke – wraz 
z ich panią Katie, jej mężem i no-

wo narodzonym synkiem – wy-
jeżdżają na wycieczkę na wieś. 
Jako nowojorskie mieszczuchy 
czują się zagubieni w tym dziw-
nym świecie, a przewodnikiem 
po nim (i w ogóle po życiu) staje 
się twardy pies pasterski Kogut. 
W tym czasie suczka Gidget 
gubi powierzoną jej przez Maxa 
cenną zabawkę i robi wszyst-
ko, aby ją odzyskać. Zaś królik 
Tuptuś, czujący się obecnie 
supermanem, wraz z inną sucz-
ką, Daisy, postanawiają uwolnić 
z cyrku małego tygryska. Ten 
ostatni wątek jest najciekawszy 
i nadawałby się do rozbudowa-
nia w pełną fabułę, choć jeden 
element w nim jest drażniący: 

właścicielem cyrku jest Rosjanin. 
I nie chodzi mi o to, że mali Ame-
rykanie są tu uczeni, że Rosjanie 
są źli i groźni, ale że w polskiej 
wersji językowej ów „zły Rosja-
nin” brzmi jak poczciwy wilniuk 
czy lwowianin.

Znacznie poważniejszą wadą 
jest jednak wspomniana już 
formuła trzy w jednym, powo-
dująca, że fi lm jest pozbawiony 
rytmu i niespójny. Także jego 
przesłanie (skierowane zresztą 
do rodziców, a nie dzieci) – gło-
szące, aby nie bać się życia 
i mieć do niego zaufanie – nie 
obejmuje całości, ale nawią-
zuje tylko do jednego wątku. 
Bardziej więc niż historia jest 

to ciąg szybko następujących 
po sobie gagów. Przy całej ich 
nierówności niektóre są całkiem 
dowcipne, jak wizyta Maxa 
(neurotycznie zalęknionego 
o synka Katie) u zwierzęcego 
terapeuty czy nauka Gidget, „jak 
stać się kotem”. Ale w sumie 
najśmieszniejsze są, wzięte jakby 
z YouTube’a, scenki pokazywane 
w trakcie napisów końcowych, 
co o samym fi lmie nie świadczy 
najlepiej. Dzieci do 10-12 lat będą 
się jednak na nim bawić dobrze, 
a ich opiekunowie wytrzymają 
bez trudu. Cóż, kochamy te nasze 
domowe zwierzaki i nasze uczu-
cia przenoszą się na ekran.+
Paweł Mossakowski

Anna 
••••••
Francja, USA 2019 (Anna). 
Reż. Luc Besson. 
Aktorzy: Sasha Luss, Helen Mirren, 
Luke Evans

Luc Besson nie przestaje 
fantazjować na temat zabójc-
zych kobiet w sytuacji bez 
wyjścia.

Tym razem jest nią modelka 
odkryta przez łowcę talentów 
na moskiewskim targu. Kiedy 
zakończy romans z handla-
rzem bronią, posyłając mu kulę 
w łeb, staje się jasne, że uroda 
i wdzięk to niejedyne jej atuty. 
Wkrótce poznajemy okolicz-
ności, w jakich Anna została 
zwerbowana przez KGB. 
Tytułowa bohaterka wydaje się 
bliźniaczką Nikity, choć w jed-
nej z sekwencji – gdy przeplata-
ją się obrazki z castingów, sesji 
zdjęciowych i innych „zleceń” 
– można ją pomylić z Millą 
Jovovich z „Piątego elementu”. 
Film ma specyficzną struktu-
rę: po każdym zwrocie akcji 
cofamy się w czasie, żeby 
zrozumieć, jak do niego doszło. 
Otwierając kolejne matriosz-
ki, krok po kroku odkrywamy 
historię dziewczyny uwikłanej 
w szpiegowską intrygę u kresu 
zimnej wojny. 

Luc Besson nie wykorzystuje 
potencjału sytuacji na styku 
świata mody i wywiadu. Naj-
wyraźniej nie dba też o realia, 
bo jego bohaterowie w 1990 r. 
posługują się technologiami, 
na które przyjdzie poczekać 
przynajmniej dekadę. Górę nad 
pulsującą akcją biorą często 
pseudofilozoficzne rozważania, 
melodramatyczny nastrój bu-
dowany jest chwytami z opery 
mydlanej. +
Piotr Guszkowski

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

K I N A

P R E M I E R A P R E M I E R A
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W sobotę i niedzielę odbędzie się w Rzeszowie druga ed-
ycja Festiwalu Musztry Paradnej CONSAVIA 2019.

Barwnym korowodem ulicami Rzeszowa przemaszeruje 
sześć orkiestr: Orkiestra Dęta Dobrynin, Pipes & Drums 
Częstochowa, Gminna Orkiestra Dęta Stara Błotnica, 
Orkiestra Wojskowa Lublin, Orkiestra Golden Antimus 
Ukraina i Dziewczęca Orkiestra Dęta.

Impreza rozpocznie się w sobotę o godz. 20.30 przy 
Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie, gdzie odbędzie 
się koncert rzeszowskiej Dziewczęcej Orkiestry Dętej oraz 
orkiestry Golden Antimus z Ukrainy.

W niedzielę o godz. 16.30 na ul. Grunwaldzkiej roz-
pocznie się przemarsz orkiestr. Podążą w stronę rynku, 
gdzie nastąpi prezentacja gości. Następnie korowód 
wyruszy w stronę ul. 3 Maja, al. Lubomirskich, Szopena 
i ul. Hetmańską dotrze na Stadion Miejski. Tam o godz.18 
odbędzie się pokaz musztry przez zaproszone orkiestry. 
Punktem kulminacyjnym będzie wspólne wykonanie 
dwóch utworów.

Organizatorami są: Młodzieżowy Dom Kultury w Rze-
szowie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej 
PROMOTOR, Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie oraz Dziew-
częca Orkiestra Dęta. +
Magdalena Mach

F E S T I W A L  M U S Z T R Y  P A R A D N E J  C O N S A V I A  2 0 1 9

Orkiestry dęte 
na ulicach

VINYL

W piątek w klubie Vinyl 
odbędzie się koncert 
charytatywny „Pomoc 
dla Mateusza”.

Na scenie wystąpią: Aga 
Walczak oraz Boleo & 
Follow the Riddim. 

Początek koncertu 
godzina 20. Wstęp 15 zł, 
dochód w całości prze-
znaczony jest na pomoc 
dla Mateusza. 

Mateusz jest 16-lat-
kiem, który od zawsze 
kochał sport, z sukcesa-
mi grał w piłkę nożną. 
Jednak diagnoza no-
wotwora przewróciła 
życie Mateusza do góry 
nogami. Zwykle radosny 
i energiczny chłopiec 
teraz prosi o pomoc! 
Mateusz przechodzi 
chemioterapię w Niem-
czech. Na operację, która 
uratuje 16-latkowi życie 
potrzeba 60 tys. euro.

Jeżeli ktoś chciałby 
pomóc, a nie będzie 
mógł być na koncercie, 
można przekazać datki 
o dowolnej kwocie na 
numer konta: Credit 
Agricole Bank Polska S. 
A. nr konta: 85 1940 1076 
5161 3438 0000 0000. 
W nazwie odbiorcy 

należy wpisać: „Mate-
usz Rejowski”, w tytule: 
„Wsparcie na leczenie 
Mateusza Rejowskiego”. 
Konto do przelewów 
zagranicznych (IBAN) PL 
85 1940 1076 5161 3438 
0000 0000, KOD SWIFT/
BIC AGRIPLPR.+
mam

K O N C E R T  C H A R Y T A T Y W N Y

Grają dla Mateusza
K O N C E R T

W pół drogi

• I Festiwal Musztry Paradnej w Rzeszowie FOT. GRZEGORZ BUKAŁA / AGENCJA GAZETA

• Rafał Potocki FOT. POLSKIE RADIO RZESZÓW

FOT. MATERIAŁY PRASOWE2
1

3 RZESZÓW

W sobotę w fosie przy Zamku Lubomirskich odbędzie 
się koncert poświęcony pamięci Rafała Potockiego.

Dziennikarz Radia Rzeszów zmarł 16 sierpnia ub.r. 
Rafał Potocki znany był z fascynacji Bieszczadami. 

– Wcześniej to On przyjeżdżał do nas, teraz my przy-
jedziemy do niego – mówią organizatorzy „Spotkajmy 
się w pół drogi – koncertu pamięci Rafała Potockiego”. 
Początek koncertu o godz. 12. Na scenie w fosie wystą-
pią: Kuba Blokesza, Sviatyja, Żmije i Joryj Kłoc. Będzie 
kiermasz rękodzieła, animacje dla dzieci oraz turniej 
Molkky. + mch


