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40 Podkarpacki Mityng Brydżowy 
17-19.08.2018 | Hotel PREZYDENCKI | RZESZÓW

PREBIULETYN PWZBS 1/2018  17 LIPCA 2018

PROGRAM  

PIĄTEK  
17.08.2018 

17:30 OTT BaM 
Eliminacje 27 rozdań 

SOBOTA  
18.08.2018 

10:00 OTT BaM 
Półfinał A,B 27 rozdań 

16:00 MPT BaM 
Finał 27 rozdań 

16:00 OTP *          
Maxy 3x10 rozdań 

NIEDZIELA 
19.08.2018 

10:00 BUDIMEX 
Grand Prix Polski Par 
Maxy 5x10 rozdań 

                            
SĘDZIOWIE 

SĘDZIA GŁÓWNY    
Maciej CZAJKOWSKI 
SĘDZIA KOMPUTEROWY 
Piotr WZOREK 

OTT BAM*** 
17-18.08.2018 

Mistrzostwa Polski 
Teamów BAM

1
OTP* 

18.08.2018 

o Puchar Senatora RP 
Aleksandra BOBKO

2
GPPP*** 
19.08.2018 

o Puchar Prezydenta 
Miasta RZESZOWA

3

Witamy w Rzeszowie! 
Jubileuszowa edycja Podkarpackiego Mityngu Brydżowego  
Mam nadzieję, że tegoroczna edycja PMB będzie wyjątkową nie tylko z racji obchodzonego 
jubileuszu ale także rekordową pod względem frekwencji - mówi Marek PIETRASZEK - Prezes 
Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego. Dołożyliśmy wielu starań by 
to, najważniejsze dla Naszego Związku i Regionu, Wydarzenie brydżowe w postaci trwającego aż 3 
dni Podkarpackiego Mityngu Brydżowego i w tym roku odbywało się w komfortowych dla 
zawodników warunkach i jak zwykle przyjemnej atmosferze. Dzięki zaangażowaniu licznego grona 
Partnerów oraz Sponsorów - którym pragnę w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania za 
udzielone wsparcie - wszyscy zawodnicy będą mogli zarówno walczyć o wysokie nagrody finansowe 
przeznaczone dla zdobywców czołowych miejsc jak również liczyć na szczęście, niezależnie od 
osiągniętego wyniku sportowego. Wszystkich uczestników Mityngu zachęcam do odkrywania uroków 
tak samego miasta jak i jego najbliższego otoczenia - z całą pewnością warto tu będzie powrócić. 
WITAMY W RZESZOWIE! 
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REGULAMIN 
 MISTRZOSTWA POLSKI TEAMÓW BOARD a MATCH 2018

POLITYKA SYSTEMOWA 
We wszystkich turniejach obowiązują następujące założenia: 

1. Obowiązują przepisy MPB i  PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS), z tym, że wolno stosować 
konwencje „MULTI” po każdym otwarciu 1♣ 

2. Każda para powinna posiadać kartę konwencyjną (dostępne druki do wypełnienia), 
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia na sali gry, 
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na sali gry, 
5. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych na sali gry, 
6. Wszystkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym Regulaminem, a wynikłe w trakcie trwania 40. PMB 

rozstrzyga Sędzia Główny, 
7. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika imprezy, 
8. W czasie trwania Półfinałów i  Finałów MPT oraz podczas GPPP będzie przeprowadzona przez operatorów BBO transmisja internetowa na 

wyznaczonych przez organizatorów stołach. 

REGULAMIN TURNIEJU 
9.  turnieju mogą brać udział zespoły 4-6 osobowe.  
10. Turniej jest liczony systemem Board-A-Match (Punkt Za Rozdanie).  
11. Różnica w zapisie 10 punktów = rozdanie wygrane 2:0. 
12. Przy remisie rozdanie jest punktowane 1:1. 
13. W każdej fazie turnieju drużyny zachowują swój dorobek punktowy, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej. 
14. BYE za nierozegrane rozdanie wynosi 1.2 pkt 
15. Zróżnicowanie miejsc dzielonych w każdej fazie gry:  

• większa liczba punktów zdobytych w bezpośrednim meczu/meczach, 
• wyższa lokata w poprzedniej rundzie, 
• wyższa suma punktów wszystkich przeciwników, tzw. „punkty szwajcarskie”, 
• losowanie. 

16. Turniej składa się z 3 faz: 

Faza I - Eliminacje 

Drużyny zostaną rozstawione metodą pętelkową w grupach 4-drużynowych.  
Etap 1 | sesja w grupach 3 mecze po 3 rozdania 
Etap 2 | 5 meczy po 3 rozdania bez powtórzeń z opóźnieniem 1 rundy 
Etap 3 | 1 mecz 3 rozdania bez powtórzeń wg wyniku. 

• Do półfinału A awansuje 40% teamów (liczba podzielna przez 4).  
• Dokładna liczba awansujących teamów zostanie podana przez Sędziego Głównego po rozpoczęciu imprezy.  
• Pozostałe teamy grają w półfinale B.  

Faza II - Półfinały A i B 

Drużyny zostaną rozstawione metodą pętelkową według dotychczasowych wyników w grupach 4-drużynowych. 
Etap 1 | sesja w grupach 3 mecze po 3 rozdania 
Etap 2 | 5 meczy po 3 rozdania bez powtórzeń z opóźnieniem 1 rundy 
Etap 3 | 1 mecz 3 rozdania bez powtórzeń wg wyniku. 

• W obu fazach stwierdzenie „bez powtórzeń” dotyczy tylko danej fazy.  
• Do finału awansuje 7 drużyn z półfinału A oraz 3 drużyny z półfinału B.  
• Carry-over w finale dla drużyn z półfinału B równa się liczbie pkt. drużyn odpowiednio z miejsc 5, 6 i 7 z półfinału A. 

Faza III - Finał 

Każdy z każdym 9 meczów po 3 rozdania 

O wszelkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny.  
Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.  
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FINANSE 40 PMB 
 OPŁATY STARTOWE | NAGRODY

OPŁATY STARTOWE 

Otwarte Mistrzostwa Polski Teamów BAM 
Wpisowe (eliminacje + półfinał) od każdego zawodnika zgłoszonego do teamu.  

• Niezrzeszony   - 70zł 
• Członek PZBS  - 60zł 
• Ulgi PZBS         - 50zł 
• Juniorzy (ur. w roku 1998 i młodsi) - 30zł 

W finale drużyny opłacają wpisowe w wysokości 50 zł od zawodnika (bez zniżek). 

OTP Turniej Par* o Puchar Senatora RP Aleksandra BOBKO 
• Niezrzeszony  – 60 zł 
• Członek PZBS – 50 zł 
• Ulgi PZBS        – 30 zł  
• Juniorzy (ur. w roku 1998 i młodsi) – 20 zł 

Budimex Grand Prix Polski Par OTP*** o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa 
• Niezrzeszony – 90 zł 
• Członek PZBS – 75 zł 
• Ulgi PZBS – 60 zł 
• Juniorzy (ur. w roku 1998 i młodsi) – 30 zł 

Wpisowe dla Członków PWZBS z opłaconą składką za rok 2018 
• ZGODNIE Z UCHWAŁĄ PWZBS 

UWAGA | Zniżki wpisowego uiszcza za zawodników Organizator Mityngu 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA  
URZĘDU MIASTA RZESZOWA & MARSZAŁKA PODKARPACIA

NAGRODY GWARANTOWANE 40 PODKARPACKIEGO MITYNGU BRYDŻOWEGO 
Otwarte Mistrzostwa Polski Teamów BAM*** 
1 miejsce    3 000 zł 
2 miejsce    2 000 zł 
3 miejsce    1 000 zł 

OTP Turniej Par* o Puchar Senatora RP Aleksandra BOBKO 
1 miejsce   1 000 zł  
2 miejsce      700 zł  
3 miejsce      600 zł  

Budimex Grand Prix Polski Par OTP*** o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa 
1 miejsce  4 000 zł 
2 miejsce  2 000 zł  
3 miejsce  1 000 zł 
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Z KART HISTORII 
 WYNIKI PODKARPACKICH MITYNGÓW BRYDŻOWYCH | 2017 - 2008

#39-2017  
Mistrzostwa Polski Teamów BAM | HOTEL SENATOR  
Stanisław Pająk, Andrzej Iwański, Piotr Kucharski, Mirosław Rafalski  
TP | Dariusz Bogucki, Jacek Janowski 
GPPP | Michał Klukowski, Piotr Zatorski 

#38-2016  
Mistrzostwa Polski Teamów BAM | ZAWADA  
Przemysław Zawada, Przemysław Janiszewski, Jacek Kalita, Michał 
Nowosadzki, Konrad Araszkiewicz, Wojciech Strzemecki  
TP | Mirosław Makatrewicz, Józef Myć 
GPPP | Jacek Kalita, Grzegorz Narkiewicz 

#37-2015  
Mistrzostwa Polski Teamów BAM | ZAWADA  
Przemysław Zawada, Przemysław Janiszewski, Jacek Kalita, Michał 
Nowosadzki, Leszek Sztyrak, Wojciech Strzemecki  
TP | Ewa Miszewska, Apolinary Kowalski 
GPPP | Marcin Bojarski, Maksymilian Chodacki 

#36-2014  
OTP | Jakub Zawada, Jacek Znamirowski 

#35-2013  
OTP | Janusz Gawęcki, Mirosław Kotowski 

#34-2012  
TP | Marek Pietraszek, Jacek Znamirowski 
TEAMY | CZARNI  
Hieronim Furman, Marian Górecki, Adam Żarnowski, Ryszard Zdon 
OTP | Kamil Nowak, Marek Pietraszek 

#33-2011  
TP | Andrzej Potrzyszcz, Piotr Zawiślak  
TEAMY  
• Jan Kadula, Roman Opaliński, Tomasz Ukraiński, Przemysław Zawada, 

Jacek Znamirowski 
OTP | Jarosław Kostrzewa, Andrzej Terszak 

#32-2010  
TP | Roman Opaliński, Przemysław Zawada 
TEAMY | DROPOL  
• Stanisław Drobot, Tomasz Jędrzejek, Władysław Martens, Bogusław 

Nidecki 
OTP | Kazimierz Dziok, Adam Żarnowski 

#31-2009  
TP | Lesław Chmiel, Władysław Chodziński 
TEAMY | ALF  
• Mariusz Kita, Bogusław Lesiecki, Marek Urbański, Ryszard Woliński 
OTP | Stanisław Drobot, Grzegorz Rewer 

#30-2008  
TP | Marek Rusek, Bronisław Mycielski 
TEAMY | SKOBUD  
• Jacek Czaykowski, Andrzej Hycnar, Stefan Skowron, Renata Wajdowicz 
OTP | Bogusław Kruczek, Bogusław Pawlak 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY 

NAGRODY ORGANIZATORÓW 40 PODKARPACKIEGO MITYNGU BRYDŻOWEGO 
Nagrody SPECJALNE 
Turnieje Par 10% nagrody (7% główne, 3% specjalne – nagrody nie kumulują się) 

Nagrody SPECJALNE (wynik min. 50% w turnieju i 5 par w kategorii) 
• Para mikstowa lub kobieca 
• Para popularna (suma WK<=3.0) 
• Juniorzy 

Nagrody finansowe ORGANIZATORA 
• MPT BAM | Najlepszy Team PK (100% członków PWZBS) - 200 zł 
• GPPP | 40. Para (miejsce) - 200 zł 
Na nagrody przeznaczone jest 50% wpisowego z puli głównej. Miejsca gwarantowane dofinansowane są z puli Organizatora. 

Nagrody rzeczowe ORGANIZATORA 
• Puchary za pierwsze 3 miejsca 
• Zwycięzcy MPT i GPP otrzymają perfumy Carlo Bossi i okolicznościowe koszulki polo 
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Z KART HISTORII 
 WYNIKI PODKARPACKICH MITYNGÓW BRYDŻOWYCH | 2007 - 1979

#29-2007  
TP Jarosław Kostrzewa, Andrzej Terszak 
TEAMY | SIGNORE PAJĄK W.Arczewski, P.Kucharski, S.Pająk, M.Rafalski 
OTP Piotr Kucharski, Mirosław Rafalski 

#28-2006  
TP Andrzej Lubojemski, Edward Warząchowski 
TEAMY | LU-KA BRAZI M.Atalski, A.Lubojemski, T.Raczkiewicz, E.Warząchowski 
OTP GPPP Andrzej Kozikowski, Tomasz Spodenkiewicz 

#27-2005  
TP Bogdan Piasecki, Wiesław Fecko 
TEAMY W.Fecko, J.Kadula, L.Łaciński, B.Piasecki 
OTP Andrzej Stasiński, Tadeusz Urbanek 

#26-2004  
TP Marek Cyrkiel, Jacek Znamirowski 
TEAMY | PROMOST M.Cyrkiel, J.Kotorowicz, M.Pietraszek, J.Znamirowski 
OTP Krzysztof Czul, Krzysztof Kujawa 

#25-2003  
TP Marek Pietraszek, Jacek Znamirowski 
TEAMY M.Górecki, D.Kulpiński, R.Michalak, R.Styga 
OTP Renata Wajdowicz, Andrzej Hycnar 

#24-2002  
TP Wiesław Fecko - Bogusław Piasecki  
TEAMY | PROMOST R.Michalak, R.Opaliński, M.Pietraszek, R.Styga 
OTP Marian Makówka - J Urbanowski  

#23-2001  
TP Marian Makówka – J.Urbanowski  
TEAMY W.Korczowski, R.Kaliszczak, M.Krzywka, J.Madera 
OTP Wojciech Gawlik - Zbigniew Harmak 

#22-2000  
TP Marek Atalski - Janusz Wesołowski  
TEAMY W.Chodziński, A.Kudasik, W.Boczar, M.Kozaczyński  
OTP Renata Wajdowicz - Aleksander Stono 

#20-1998  
TP Władysław Chodziński - Jerzy Puchała 
TEAMY J.Kruk, R.Kaliszczak, J.Hymon, W.Korczowski  
OTP Andrzej Hycnar - Jarosław Jurkiewicz 

#19-1997  
TP Michał Kwiecień - Jacek Pszczoła 
TEAMY W.Korczowski, R.Kaliszczak, M.Krzywka, A.Zariczny 
OTP Jacek Dźwierzyński - Jan Kadula 

#18-1996  
OTP A Gadzinowski - J Marzec 
TEAMY M.Kowalski, S.Olech, K.Warzocha 

#17-1995  
TP Elżbieta Ćwierz-Superson - Zygmunt Bącal   
TEAMY M.Cyrkiel, R.Opaliński, M.Pietraszek, R.Styga  
OTP Zdzisław Reczek - Andrzej Trygar 

#16-1994  
TP Dariusz Kulpiński - Marian Górecki  
TEAMY M.Cyrkiel, R.Opaliński, M.Pietraszek, R.Styga  
OTP Jerzy Ulrych - Jacek Znamirowski 

#15-1993  
TP Janusz Bukowy - Andrzej Hycnar 
TEAMY S.Kocój, K.Schmidt, J.Rusin, J.Paja  
OTP Marek Cyrkiel - Roman Opaliński 

#14-1992  
TP Bogusław Ferenc - Henryk Piasecki 
TEAMY J.Bojarski, A.Hycnar, J.Bukowy, J.Kolmas 
OTP Andrzej Hycnar - Jerzy Bojarski 

#13-1991  
TP Elżbieta Ćwierz-Superson - Witold Mroczek  
TEAMY J.Nikolski, Z.Bącal W.Saj, W.Olszewski, M.Krzywka, A.Zariczny  
OTP Andrzej Hycnar - Jerzy Bojarski 

#12-1990  
TP Edward Barczewski - Jan Boćko 
TEAMY W.Chmiel, J.Kadula, T.Przybyło, J.Włoch, J.Puchała 
OTP Jarosław Jurkiewicz - Robert Zych 

#11-1989  
OTP Marian Pietraszek - Zbigniew Pelc  

#10-1988  
TP zapoznawczy Jacek Sikorski - Bogusław Świątek 
TP Jerzy Kolmas - Jacek Urban 
TEAMY B.Ferenc, W.Kiełbasa, J.Paja, S.Lipiński 
OTP Jerzy Nikolski - Jacek Znamirowski 

#9-1987  
TP otwarcia Kazimierz Dziok - Andrzej Wasilewski 
TP Bogusław Piasecki - Bogusław Świątek  
TEAMY J.Sikorski, L.Jarosz, B.Koń, S.Wyka, A.Wasik 

#8-1986  
TP otwarcia Stanisław Drobot - Andrzej Zaborowski 
TP Janusz Janik - Zbigniew Żebracki 
TEAMY M.Cyrkiel, R.Opaliński, R.Zdon, J.Strzępek  
OTP Janusz Janik - Zbigniew Żebracki 

#7-1985  
TP otwarcia Jerzy Rosa - Zbigniew Żebracki  
TP Janusz Kruk - Leszek Tokarski   
TEAMY B.Świątek, J.Ulrych, A.Żarnowski, S.Żarnowski  
OTP Jacek Czaykowski - Janusz  Wiącek 

#4-1982  
TP Zdzisław Grzyb - Lech Zakrzewski 
TEAMY B.Ferenc, J.Kubiński, J.Bielak, K.Politański 
OTP Ryszard Stryjnik - Bogusław  Świątek 

#3-1981  
TP Ryszard Stryjnik - Bogusław  Świątek 
TEAMY J.Bojarski, A.Broda, J.Jasielski, T.Kryplewski 
OTP Cecylia Kadula - Jan Kadula   

#2-1980  
TP Janusz Kulaga - Jacek Sikorski 
TEAMY J.Paja, R.Stryjnik, B.Świątek, A.Zieliński 

#1-1979  
TP Janusz Kulaga - Jacek Sikorski  
TEAMY E.Barczewski, K.Kozdęba, Z.Grzyb, W.Martens, L.Zakrzewski
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Tak było przed rokiem. 39 PMB… 
W ubiegłorocznym turnieju Mistrzostw Polski Teamów BAM zwycięstwo odniosła 
drużyna HOTEL SENATOR. Rzeszowski klimat wyraźnie służył ekipie ze 
Starachowic dowodzonej przez Stanisława PAJĄKA.  

Kolejnym dobrym występem w Rzeszowie Team HOTEL SENATOR przerwał hegemonię Teamu ZAWADA, odnoszącego 
tutaj zwycięstwa przez ostatnie lata. Skład Mistrzowskiego Teamu MPT BAM’2017: Stanisław PAJĄK, Andrzej IWAŃSKI, 

Piotr KUCHARSKI i Mirosław RAFALSKI. 

„W turnieju Budimex Grand Prix Polski Par 
rywalizowało 134 pary, co było najlepszym 
wynikiem w historii...” 

Drugie miejsce, po kolejnym dobrym występie w Grand Prix 
Polski Teamów, odniosła młoda ekipa AZS Uniwersytet 
Warszawski w składzie: Piotr DYBICZ, Maksymilian 
CHODACKI, Tomasz KIEŁBASA i Rafał MARKS. Podium 
uzupełnili faworyci - Team ZAWADA - zdobywając po raz 
trzeci z rzędu medal Mistrzostw Polski Teamów BAM w 
składzie: Przemysław ZAWADA, Przemysław JANISZEWSKI, 
Michał KLUKOWSKI, Wojciech STRZEMECKI, Leszek 
SZTYRAK, Piotr ZATORSKI. 

W turnieju OTP* o Puchar prof. Aleksandra BOBKO 
zwyciężyła para Dariusz BOGUCKI - Jacek JANOWSKI. 
Choroba wkrótce zabrała nam Jacka, ale pokazał, że w brydża grał znakomicie. Na drugim miejscu uplasowali się 
Marek KOZDRACH i Hubert URBAN, a trzecie miejsce zajęli Wojciech PASZKO grający w parze z  Andrzejem 
PROCZKOWSKIM. W turnieju rywalizowało 64 pary.  

Para Michał KLUKOWSKI - Piotr ZATORSKI zawsze liczy na zwycięstwo, a w Rzeszowie poszło im bardzo dobrze. Nie 
inaczej było i tym razem. Drugie miejsce zajęli krakowianie Reginald SUKIENNIK - Bogdan PALCZYŃSKI, a trzecie - co 
było miłą niespodzianką - para Paweł GÓRMIŃSKI i Jarosław STACH. Należy podkreślić że, w turnieju Budimex Grand 
Prix Polski Par rywalizowało 134 pary, co było najlepszym wynikiem w historii Mityngu.  
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UCHWAŁA ZARZĄDU PWZBS ODNOŚNIE UDZIAŁU ZAWODNIKÓW PK W 40. PMB  
ZARZĄD PWZBS USTALA następujące formy dofinansowania dla ZAWODNIKÓW 
PWZBS do udziału w 40. PMB, Rzeszów 17-19.08.2018 r. | Hotel PREZYDENCKI 
  
- GPPT | jeśli cały TEAM składa się z graczy zarejestrowanych w PWZBS – 

jednorazowa dopłata 100,- PLN dla całego teamu 

- GPPT | jeśli zawodnicy PWZBS występują w teamach mieszanych (z udziałem 
innych okręgów) dopłata 10,- PLN dla każdego zawodnika z okręgu PK 

- GPPP | zniżka 10,- PLN / os. dla każdego zawodnika z PWZBS (niezależnie od 
innych ulg) BIORĄCEGO udział w edycji GPPP’2017 w Rzeszowie 

- GPPP | zniżka 20,- PLN / os. dla każdego zawodnika z PWZBS (niezależnie od 
innych ulg) NIEBIORĄCEGO udziału w edycji GPPP’2017 w Rzeszowie  

RZESZÓW | IN PLUS 
 STOLICA INNOWACJI

RZESZÓW w latach 30-tych XX wieku stał się 
centrum technologicznego rozwoju poprzez 
osadzenie w naszym regionie Centralnego 
Okręgu Przemysłowego (COP), który był 
jednym z największych przedsięwzięć 
ekonomicznych II Rzeczypospolitej. W 
Rzeszowie wybudowana została fabryka 
obrabiarek i sprzętu artyleryjskiego (filia 
poznańskich Zakładów Cegielskiego – 
Zelmer) oraz fabryka silników lotniczych 

Państwowych Zakładów Lotniczych (obecna 
Pratt & Whitney Rzeszów). Pokłosiem tych inwestycji jest obecnie 
funkcjonujący w Rzeszowie, jeden z najnowocześniejszych oraz 
najdynamiczniej rozwijających się klastrów lotniczych na świecie 
„Dolina Lotnicza”.  
Rozwinięciem idei budowania silnego i innowacyjnego przemysłu w 
naszym regionie było ustanowienie specjalnych stref ekonomicznych 
wraz z systemem zachęt podatkowych oraz infrastrukturalnych 
udogodnień, które przyciągnęły do naszego miasta wielkich 
międzynarodowych graczy w obszarze nowych technologii oraz 
przemysłu lotniczego takich jak MTU, Borg Warner czy Pratt & 
Whitney. Tak obrana strategia rozwoju pozwoliła również na rozwój 
lokalnych marek takich jak Asseco Poland czy SoftSystem, które w 
chwili obecnej są jednymi z największych dostawców rozwiązań IT w 
Europie.  
Rzeszów stał się liderem innowacji oraz nowoczesnych rozwiązań 
wdrażanych w wielu obszarach, zarówno związanych z technologiami i 
infrastrukturą, jak również z edukacją oraz życiem społecznym. Tytuł 
„Stolica Innowacji” zobowiązuje. Miasto staje się synonimem 
nowoczesności oraz jakości, co pociąga za sobą konieczność ciągłej 
zmiany oraz wytrwałości w wyszukiwaniu nowych i nieznanych nikomu 
rozwiązań wielu problemów. Rzeszów został doceniony za rozwiązania, 
które wprowadził w komunikacji. Zawdzięcza im świeży tytuł Smart 
City 2016 w kategorii miast od 100 do 500 tys., wręczony podczas 
ogólnopolskiej konferencji „Smart City Forum”.  

Inteligencja miasta to jednak nie tylko system sterowania ruchem czy 
oświetleniem, ale także edukacja, współpraca samorządu z 
mieszkańcami oraz rozwiązania ułatwiające im życie i funkcjonowanie 
w przestrzeni miejskiej. Rzeszów jest miejscem, w którym inwestuje 
coraz więcej międzynarodowych korporacji oraz innowacyjnych firm. 
Jednym z argumentów przemawiającym za lokalizacją firm i zakładów 
w Rzeszowie jest nie tylko doskonały system zachęt podatkowych i 
udogodnienia infrastrukturalne, ale przede wszystkim wykształceni 
absolwenci rzeszowskich uczelni.  

Aby dostarczyć profesjonalną kadrę na rynek pracy, w rzeszowskich 
szkołach średnich oraz uczelniach tworzone są innowacyjne i 
dostosowane do wymogów pracodawców kierunki kształcenia oraz 
klasy patronackie, które oferują o wiele lepiej dopracowany system 
kształcenia oraz praktyczne podejście do nauczanych przedmiotów. W 
rzeszowskich szkołach średnich funkcjonują klasy patronackie, między 
innymi Mercedesa, Audi, Volkswagena czy Doliny Lotniczej. W 
Rzeszowie działa również prężne środowisko startupowe, dzięki czemu 
powstaje wiele nowych i ciekawych inicjatyw pozwalających zamienić 
pomysły i pasje młodych ludzi w działające innowacyjne biznesy. Jedną 
z takich inicjatyw jest „Podkarpacka Koalicja Startupów INUP”.  

W Rzeszowie również wprowadzono naukę języka chińskiego jako 
element nowoczesnego podejścia do kształtowania przyszłych kadr 
p r z y g o t o w a n y c h d o ko n k u r o w a n i a n a n o w o c z e s n y m , 
międzynarodowym rynku pracy. Ważną decyzją w sferze społecznej, 
która wpłynie na poprawę jakości życia, było otworzenie kierunku 
lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczelnia wybudowała za 
120 mln zł Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych i 
Zakład Nauk o Człowieku.  

W Rzeszowie można znaleźć znacznie więcej, tych dużych i tych nieco 
mniejszych, działań nadających naszemu miastu innowacyjnego 
charakteru. Z każdym dniem powstają nowe inicjatywy, realizowane są 
nowe projekty i wdrażane nowe rozwiązania. Rzeszów zarówno na 
mapie Polski oraz poza jej granicami coraz mocniej zaznacza swoją 
obecność w świecie innowacji.



Porastające górne partie bieszczadzkich szczytów murawy alpejskie nadają im specyficznego charakteru, latem tworzą dywan w kolorze soczystej zieleni, a jesienią przebarwiają się na rudo-brązowo 
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TURYSTYCZNE PERŁY PODKARPACIA 
1. BIESZCZADY***** 
2. Arboretum BOLESTRASZYCE**** 
3. Miasto RZESZÓW (Podziemna Trasa Turystyczna, Rynek, Zamek, Fontanna Multimedialna)**** 
4. Zamek KRASICZYN**** 
5. Miasto ŁAŃCUT (Kompleks Zamkowy, Muzeum Gorzelnictwa)**** 
6. Miasto i Twierdza PRZEMYŚL**** 
7. Centrum Dziedzictwa Szkła KROSNO**** 
8. Miasto SANOK (Zamek, Galeria Beksińskiego, Muzeum Ikon)*** 
9. Miasto LEŻAJSK (Grób Cadyka Elimelecha, Klasztor i Bazylika oo. Bernardynów, Muzeum Ziemi)*** 
10. Zamek ODRZYKOŃ** 
11. Muzeum Przemysłu Naftowego BÓBRKA** 
12. Park Historyczny BLIZNA**  
13. Muzeum Rodziny Ulmów** & Muzeum Wsi ** MARKOWA 
14. Muzeum Marii Konopnickiej ŻARNOWA** 
15. Tunel Schronowy ŻARNOWSKA GÓRA**

RZESZÓW | IN PLUS 
 STOLICA MOJEGO PODKARPACIA | Jacek SZCZERBA

W Rzeszowie mieszkam od ponad 25 lat, będąc w tym czasie naocznym 
świadkiem wszechogarniającej całe miasto transformacji opartej na 
nieustannym rozwoju nie tylko jego infrastruktury, ale również 
budowaniu odpowiedniego wizerunku.   

Wizerunku związanego także z byciem stolicą regionu postrzeganego 
przez wiele osób jako uboga wschodnia rubież Polski, oddalona od 
„cywilizowanego” świata któremu winien towarzyszyć wielkomiejski 
zgiełk, a jednocześnie nie mająca do zaoferowania nic szczególnego 
dla przybywających tutaj turystów. Nic bardziej mylnego…   

PODKARPACIE, w moim przekonaniu, to miejsce wyjątkowe oferujące 
wiele ciekawych i niezwykłych atrakcji turystycznych przesączonych na 
wskroś naszą polską historią i często łączącą się z pięknem unikatowej 
przyrody. Tym samym, niezależnie od ilości posiadanego czasu, każdy 
winien znaleźć tutaj coś dla siebie w zależności od swoich upodobań i 
pasji. Najważniejsze by je mieć… 

Dlatego też zachęcam w szczególny sposób wszystkich zawodników 
biorących udział w 40. Podkarpackim Mityngu Brydżowym, by znaleźli 
w swoich letnich wakacyjnych planach choćby tylko jeden lub dwa dni 
na „własne odkrywanie” miejsc o których mowa poniżej.  

Celowo i w pełni świadomie ułożyłem je według własnego, być może 
nieco subiektywnego dla niektórych rankingu, nadając wskazanym 
przez siebie miejscom odpowiednią liczbę gwiazdek. By móc ocenić ich 
prawdziwy wymiar każdy winien zobaczyć je wszystkie i do tego tak 
naprawdę gorąco zachęcam i zapraszam. A jeśli po zawodach zostanie 
już tylko chwila na to by zobaczyć sam Rzeszów to warto pójść na 
wieczorny spacer płytą Rynku zaczynając go od XVI wiecznej studni, 
mijając po drodze Ratusz, podziemną trasę turystyczną i kierując się w 
stronę deptaku na ulicy 3 Maja spotkać pomnik Tadeusza Nalepy. Ten 
wskaże nam drogę w stronę multimedialnej fontanny od której poprzez 
historyczną Aleję Pod Kasztanami już tylko kilka kroków do 
rzeszowskiego Zamku… wystarczy 30 minut!



SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA 
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PERŁY PODKARPACIA 
 Arboretum BOLESTRASZYCE | Jacek SZCZERBA

ARBORETUM – mianem tym określa się wyodrębniony obszar, na 
którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla celów 
naukowych i hodowlanych. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa 
„arbor” – drzewo. 

Arboretum BOLESTRASZYCE 
Rok założenia 1975, położone 7 km na północny-wschód od 
Przemyśla. Należy do cennych zabytków przyrody i kultury 
Małopolski. W Bolestraszycach jednoczą się historia i czas 
współczesny. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w 
połowie XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr 
MICHAŁOWSKI. Arboretum obejmuje także dziewiętnastowieczny fort 
dawnej Twierdzy Przemyśl. Wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych 
ogrodów zamkowych, stanowią malowniczy akcent wśród nowych 
nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i 
rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione 
gatunki roślin. Arboretum nawiązuje do starych tradycji małopolskich 
ogrodów, w szczególności do: Sieniawy Izabeli Czartoryskiej, Zarzecza 
Magdaleny Morskiej – Dzieduszyckiej, Dubiecka Krasickich, Miżyńca 
Lubomirskich i Medyki Pawlikowskich. Organizatorem i dyrektorem 
Arboretum był w latach 1975-2001 prof. dr hab. Jerzy Piórecki. Od 
2001 roku dyrektorem jest dr Narcyz Piórecki. 

W Muzeum Przyrodniczym prezentowane są wystawy stałe „Chrońmy 
ptaki”- wystawa ornitologiczna i wystawa fotograficzna autorstwa 
prof. J.Pióreckiego „XXV lat Arboretum Bolestraszyce”. Prezentowana 
będzie także wystawa motyli nocnych oraz wystawa dendrologiczna: 
szyszek, przekrojów i skamielin. W oparciu o wystawy i zgromadzone 
kolekcje roślin działalność edukacyjną prowadzi Centrum Edukacji 
Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego. Na terenie Arboretum 
prezentowane są również rzeźby- wiklinowe obiekty powstałe w 
czasie Międzynarodowych Plenerów Artystycznych „Wiklina w 
Arboretum”. 

AREAŁ 
Bolestraszyce – 28,98 ha, w tym 0,87 ha stawów,  
Cisowa 283,29 ha, 
Ogółem 311,27 ha. 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
22o50’E i 49o54’N. Arboretum Bolestraszyce leży na krawędzi 
Bezleśnego Progu Lessowego oraz Kotliny Sandomierskiej. 
Arboretum Cisowa położone jest na Pogórzu Przemyskim. 

WARUNKI KLIMATYCZNE 
W Bolestraszycach średnia suma opadów rocznych w latach 1978-93 
wyniosła 600 mm, temperatura minimalna (1978-93) – minus 26,5 oC 
– temperatura maksymalna (1978-93) 31,2 oC 
Dla Cisowej średnia roczna suma opadów wynosi około 700 mm. 

LICZBA TAKSONÓW 
drzew i krzewów – 2200 
roślin zielnych – 1200, w tym około 600 rodzimych 
roślin szklarniowych – 180 

Arboretum od 1 listopada 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r. otwarte 
codziennie. W dniach roboczych od godz. 8.00 do 14.00. 
Wejście bramą zimową. 

Od 21 kwietnia 2018 r. otwarte codziennie: 
– w dni robocze od godz. 9.00 do 18.00. 
– w soboty, niedziele i święta od godz. 10.00 do 18.00 

Więcej na WWW.BOLESTRASZYCE.COM.PL
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PERŁY PODKARPACIA 
 Arboretum BOLESTRASZYCE | Jacek SZCZERBA

Prawdziwy SKARB podkarpackiej przyrody, 
Arboretum BOLESTRASZYCE, o każdej 
porze roku potrafi zaskakiwać swoim 
pięknem i paletą mieniących się barw. 

Ro z m a i t ość fo r m p r z y ro d n i c z y c h 
skupionych na ogromnej przestrzeni daje 
możliwość swobodnego wędrowania 
wytyczonymi ścieżkami wedle ustalonego 
lub… własnego porządku rzeczy. 

By nie przeoczyć niczego polecam 
odnalezienie takich miejsc na obszarze 
Arboretum jak choćby Ogród Sensualny, 
Kolekcję Roślin Biblijnych, Kolekcję Roślin 
Chronionych, Wikliny Użytkowej czy też 
Derenia Jadalnego… Warto! 

Fot. /Jacek SZCZERBA/
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KĄCIK BRYDŻOWY 
 REDAKCJA | Krzysztof MARTENS

KRZYSZTOF MARTENS 
Krzysztof Martens (ur. 24 maja 1952) – polski brydżysta, Arcymistrz Światowy (PZBS), World Grand 
Master (WBF), European Grand Master, European Champion w kategorii Open (EBL), odznaczony 
złotą odznaką PZBS (1992) sędzia okręgowy, trener II klasy, członek drużyny TZBS Kalisz, polityk 
lewicowy.  

Współtwórca wraz z Tomaszem Przyborą systemu licytacyjnego „Martens-Przybora” którego 
odmianą jest Nasz System. Autor dwunastu książek brydżowych wydanych w języku angielskim. 

Od 2003 jest członkiem Komitetu Systemów WBF, a od 2010 członkiem Komisji Zawodników WBF. Od 
1999 jest członkiem Komisji Systemów EBL. W latach 2001–2010 był członkiem Komisji Odwoławczej 
EBL. W latach 2001–2007 był członkiem Komitetu Sędziów EBL. /Źródło: WIKIPEDIA/ 

Po otwarciach 1♥♠ w systemach seminaturalnych starszy z piątki, odzywki z przeskokiem miały różne znaczenia. W klasycznej wersji nowy kolor z 

przeskokiem oznaczał silną kartę na dobrym kolorze z aspiracjami szlemikowymi. Podwójny przeskok to silne Splintery Przykładowo po otwarciu 1♠ 

z kartami: 

♠ 6 ♥ ADW8765 ♦ AK5 ♣ D2 licytowaliśmy 3 kier 
♠ K6 ♥ 65 ♦AKDW102 ♦ AW2 ♣ licytowaliśmy 3♦ 

Inną wersją odzywek, które są i dzisiaj popularne, to skok nowym kolorem, który jest naturalny inwitujący. Z fitem mamy 2BA bez atu i zwykle 3 w 
jeden z kolorów młodszych jako inwit z 3,4 kartowym fitem. Chciałbym zarekomendować następujące odzywki po tych otwarciach na przykładzie 
otwarcia 1♠ 

1♠ ?  
2BA - inwit z fitem, może zawierać singletona w sile 9-11 
3♣ - mixed raise (lepsze niż blok, gorsze niż inwit) 

fit minimum 4kartowy w sile 6-9 (po partii w sile 7-9), bez składu 4333 
3♦ - dowolna krótkość w sile 12-15 

3♥BA/4♣ - renons ♥/♦/♣ w sile 9-11 
3BA jako Splinter karowy. Postuluję, że do Splintera Partner musi mieć przestrzeń, aby się do niego ustosunkować, co zwłaszcza po 
otwarciu 1♥ nie byłoby możliwe 

3♠ - blokujące 

4♦ - podobne do 1♠ - 4♠, ale z trochę lepszą kartą 

4♥ - do gry 

Oczywiście po 2BA możemy wykryć rękę z krótkością, a po 3♦ dowiedzieć się w jakim kolorze partner ma renons, singletona.  

Z silniejszymi rękami (minimum 27PC) zalecana jest wolniejsza licytacja relayowa, aby jak najwięcej dowiedzieć się o karcie otwierającego.  

Przykładowo 
N: ♠AKDxx ♥Ax ♦Kxx ♣ xxx  S: ♠:10986 ♥DW ♦ADxxxxx często licytacja brzmi 1♠-4♠ 

Nawet zamiana damy karo z ręki S do ręki N powoduję, że jakiekolwiek ruszenie z ręki otwierającego jest problematyczne, a 13 lew wypada z reki.  

Życzę Państwu jak najwięcej takich kontraktów 
Krzysztof MARTENS 
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PARTNERZY 40 PMB 
 SPONSORZY | SPECJALNE PODZIĘKOWANIA ORGANIZATORÓW DLA…

LOGO | FIRMA | WWW OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Doskonała znajomość branży  tworzyw sztucznych oraz ich potrzeb, pozwala nam na pełną 
realizację oczekiwań Naszych Klientów oraz Firm współpracujących z Nami. Posiadamy 
wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej w branży tworzyw sztucznych, poparte 
fachową wiedzą w zakresie: przetwórstwa TS, modyfikacji materiałów polimerowych, właściwego 
doboru tworzyw do określonych aplikacji, metod badań oraz oceny właściwości tworzyw 
sztucznych (TS). 
Stawiamy sobie za cel tworzenie vortalu tematycznego, będącego wiodącym medium 
informacyjnym, reklamowym oraz opiniotwórczym w branży tworzyw sztucznych. 
We współpracy z przedstawicielami zakładów przemysłowych, ośrodków badawczo-rozwojowych 
oraz wyższych uczelni technicznych proponujemy możliwość realizacji krótko- i długoterminowych 
cykli szkoleniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Organizowane przez nas 
szkolenia   mogą mieć charakter warsztatów, seminariów jak również kursów stanowiskowych 
dedykowanych dla grup pracowników posiadających zróżnicowany stopień umiejętności 
zawodowych i wykształcenia. Specjalizujemy się w obszarach tematycznych dotyczących 
technologii przetwórstwa TS (wtryskiwanie, wytłaczanie), modyfikacji materiałów polimerowych 
(compounding) oraz właściwego doboru tworzyw do pożądanych zastosowań i aplikacji 
użytkowych. Zajmujemy się doradztwem technologicznym w zakresie optymalizacji 
wydajnościowej i kosztowej procesów technologicznych oraz poprawą kryteriów jakościowych i 
efektywności stosowanych rozwiązań. Jesteśmy organizatorami i współtwórcami konferencji 
branżowych, seminariów technicznych oraz sympozjów organizowanych dla szeroko rozumianej 
branży tworzyw sztucznych i ich przedstawicieli, rozumiejąc nadrzędną potrzebę stworzenia 
wielokierunkowej platformy do wymiany poglądów i myśli a także prezentacji nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i specjalistycznych technologii.

Firma EnegoTechnika Rzeszów od początku swojej działalności wykonuje głównie specjalistyczne 
roboty elektryczne m,in.: sterowanie radiowe linii energetycznych. Oferujemy ponadto 
wykonawstwo elektryczne, projektowanie oraz montaż stacji transformatorowych SN i nN, 
rozdzielni elektrycznych. Swoim doświadczeniem i zaangażowaniem dążymy do 
usatysfakcjonowania naszych klientów, a dobre referencje z wykonanych obiektów są dowodami 
naszej rzetelności zawodowej. 
Głównymi odbiorcami naszej oferty w dziedzinie energetyki są zakłady przemysłowe, kompleksy 
handlowe oraz Zakłady Energetyczne. Z myślą o naszych klientach przygotowujemy kompleksowe 
rozwiązania i realizacje – od doradztwa do realizacji i uruchomienia gotowych obiektów.

Dysponując własnym zapleczem wysoce wyspecjalizowanej kadry informatycznej (programiści, 
graficy, webmasterzy, designerzy, project managerowie) oraz technicznej firma GENPLAST 
zajmuje się realizacją projektów w obszarze aplikacji internetowych, usług doradczych a także 
szkoleniowych dedykowanych w głównej mierze branży tworzyw sztucznych, w zakresie: 
technologii przetwórstwa TS, inżynierii materiałów polimerowych, technologii IT, oprogramowania 
użytkowego, aplikacji internetowych. 
Kreujemy rozwiązania w obszarze e-biznesu obejmujące swoim zasięgiem: projektowanie 
serwisów internetowych, realizację prezentacji multimedialnych, wykonawstwo aplikacji 
interaktywnych, wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Polimarky jest polskim producentem   szerokiej gamy modyfikowanych tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do wytłaczania i formowania wtryskowego.  Nasze produkty powstają w zakładzie 
produkcyjnym wyposażonym w  najnowocześniejszy park maszynowy oraz centrum Badań 
i Rozwoju. Idea "smart compounding" wyznacza kierunki badań i rozwoju Firmy.  Analizując trendy 
i  potrzeby rynku, nieustannie wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne. Inwestując 
w  innowacje, ciągle poszerzamy oferowany asortyment produktów i  wdrażamy własne, 
opatentowane rozwiązania. Nasz zespół wykwalifikowanych i  doświadczonych specjalistów 
nieustannie czuwa nad utrzymaniem wysokiej jakości produktów i  dostosowaniem ich do 
wymogów ochrony środowiska. Zgodnie ze swoją strategią rozwojową, konsekwentnie realizujemy 
wzrost   sprzedaży swoich wyrobów na rynki krajów europejskich. Polimarky jest doskonałym 
partnerem dla poszukujących kompleksowej obsługi przetwórców tworzyw termoplastycznych.

�  

POLIMARKY Sp. z o.o. Sp. K. | RZESZÓW 
WWW.POLIMARKY.PL

�  
GENPLAST Sp. z o.o. | RZESZÓW 

WWW.GENPLAST.PL

�  

ENERGOTECHNIKA | RZESZÓW 
WWW.ENERGOTECHNIKA.RZESZOW.PL 

�  
ENTERIO s.c. | RZESZÓW 

WWW.TWORZYWA.PL 
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PARTNERZY 40 PMB 
 SPONSORZY | SPECJALNE PODZIĘKOWANIA ORGANIZATORÓW DLA…

LOGO | FIRMA | WWW OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Specjał powstał w 1990 r. z inicjatywy właściciela i obecnego Prezesa Zarządu Krzysztofa Tokarza. 
W 1993 r. uzyskaliśmy status hurtowni patronackich, dużych producentów branży spożywczej, co 
pozwoliło poszerzyć swoje działania i perspektywy. W 1996 r. uruchomiliśmy Agencję Ochrony 
Specjał, a w 1997 wygraliśmy przetarg na zakup Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal.  

W branży medycznej działają 2 hurtownie farmaceutyczne, które w grupie funkcjonują od 1999 i 
2004 r.  Posiadamy również 10 sklepów medycznych  na Podkarpaciu i Śląsku realizujących 
refundację środków pomocniczych i sprzętu ortopedycznego w ramach zawartych umów z NFZ. W 
2000 r. otworzyliśmy sieć franczyzową Nasz Sklep. Kolejną siecią franczyzową jest Sieć Delikatesy 
Sezam oraz Delikatesy Premium Nasz Sklep, która działa od 2010 r.  

W 2013 r. doszło do zawarcia umowy na podstawie, której  Polska Sieć Handlowa NASZ SKLEP 
S.A. nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Rabat Service S.A. w upadłości likwidacyjnej, w 
tym m.in.: spółkę LD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju  zarządzającą sieciami 
franczyzowymi eLDe, Livio. Aktualnie liczba placówek skupionych w sieciach franczyzowych Grupy 
Specjał przekracza liczbę 5 600 sklepów. Od 2007 r. grupa rozpoczęła falę przejęć, co również 
wpłynęło na dynamiczny rozwój Grupy Specjał.

Nieprzerwanie od 1968r. dbamy o klientów, produkty, pracowników, budujemy relacje 
długoterminowe oparte na zaufaniu i porozumieniu. Bazując na długoletnim doświadczeniu firm 
Sierosławscy Sp. j., WZJ Maria Sierosławska oraz WZJ Zygmunt Sierosławski biorąc je jako 
fundament i podwalinę, w 2012 roku powstała firma Sierosławski Group. 

NARZĘDZIOWNIA 
Oczkiem w głowie firmy jest narzędziownia, w którą z pasji zainwestowaliśmy w ostatnich latach 
ok.10 milionów złotych. Narzędziownia to świat dużych chłopców, konstruowanie, tworzenie, 
budowanie formy z wielu podzespołów; takie klocki lego i majsterkowanie w jednym. 
Praca wielu doświadczonych specjalistów w połączeniu z nowoczesnymi technologiami oraz 
zaawansowanymi programami do konstrukcji, symulacji wtrysku i prototypowania. To fabryka  
pomysłów, nowych produktów i rozwiązań. 
WTRYSKOWNIA 
Wtryskownia to świat realizacji projektu na gotowej formie wtryskowej. Różnorodność i warianty 
produktów oraz wielorakość kolorów i wzorów użytkowych – wymaga częstych zmian 
technologicznych i  pracy doświadczonych operatorów wtryskarek oraz technologów. 
Szeroka paleta serwisu i kompleksowa oferta obejmuje produkcję detali oraz montaż 
podzespołów. 
BADANIA I ROZWÓJ 
Celem firmy jest podejmowanie działań w sferze badawczo- naukowej, co jest podstawą do 
dalszego rozwoju. Stawiamy nacisk na zdobywanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz coraz 
nowszych osiągnięć w dziedzinie innowacyjności.   Stworzyliśmy Akademię Młodego Technologa – 
cykl bezpłatnych warsztatów, podczas których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają szansę 
zdobyć wiele cennych informacji z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Visum Clinic w Rzeszowie jest specjalistycznym ośrodkiem leczenia okulistycznego. Działamy od 
2008 roku, wykonując zarówno zaawansowane procedury medyczne jak i udzielając podstawowych 
porad z zakresu okulistyki. 
Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów przy użyciu światowej klasy sprzętu 
okulistyczno –  chirurgicznego nasza placówka świadczy usługi w zakresie kompleksowej 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia problemów okulistycznych. Dzięki temu pomagamy naszym 
Pacjentom przywrócić prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku, a także uwolnić od 
konieczności noszenia okularów. 
Naszą wizytówką jest najlepsza jakość wykonywanych usług medycznych, gwarantujących pełną 
satysfakcję i zadowolenie z wizyty.

�  

VISUM CLINIC | RZESZÓW 
WWW.VISUM-CLINIC.PL

�  

PPHU SPECJAŁ (GK) | WARSZAWA 
WWW.SPECJAL.COM.PL

�  

SIEROSŁAWSKI GROUP | MIELEC 
WWW.SIEROSLAWSKIGROUP.PL

http://m.in
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Hotel PREZYDENCKI*** to 43 pokoje typu ECONOMY, 12 komfortowych pokoi STUDIO oraz 4 przestronne, 
klimatyzowane APARTAMENTY. 

Hotel PREZYDENCKI**** oddaje do dyspozycji Gości 33 pokoje klasy PREMIUM oraz  5 stylowych APARTAMENTÓW. 
Wszystkie jednostki mieszkalne są klimatyzowane. 

Niezaprzeczalny atut Hotelu Prezydenckiego to lokalizacja. Obiekt położony jest 1 km (15 minut spacerem) od centrum 
miasta oraz w sąsiedztwie interesującej infrastruktury. Osoby kochające zakupy z pewnością ucieszy bliskość 
kompleksu handlowego Millenium Hall, melomanów zapraszamy do  Filharmonii Podkarpackiej, a fanów aktywnego 
spędzenia czasu na pobliskie trasy rowerowo-piesze nad Wisłokiem.  

W hotelu Prezydenckim Goście mogą korzystać z szeregu udogodnień w postaci: kameralnej Strefy SPA, doskonałej 
oferty regionalnych potraw dostępnych w naszych restauracjach, punktu wymiany walut, kiosku czy garażu 
podziemnego. 
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40. PODKARPACKI MITYNG BRYDŻOWY |  PATRONAT & ORGANIZATORZY 

PATRONAT HONOROWY 
Władysław ORTYL | Marszałek Województwa Podkarpackiego 

KOMITET HONOROWY 
Tadeusz FERENC | Prezydent Miasta Rzeszowa 

prof. Aleksander BOBKO | Senator RP 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
Marek PIETRASZEK | Przewodniczący, Prezes PWZBS | +48 605 100549 

Jacek SZCZERBA | Wiceprezes PWZBS | +48 600 301572 
Zdzisław BARYŁA | Członek Zarządu PWZBS | +48 664 941880 

Roman CIEŚLA | Kierownik Biura PWZBS | +48 883 909549 

http://www.hoteleprezydenckie.pl
http://www.hoteleprezydenckie.pl

