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KRZYSZ TOF ŁO KAJ (4)

Kształ ci my ka dry 
dla Do li ny Lot ni czej

Dr hab. inż. 
KRZYSZ TOF
KU BIAK, dzie kan 
wy dzia łu bu do -
wy ma szyn 
i lot nic twa 
Po li tech ni ki 
Rze szow skiej

Stu dia na Po li tech ni ce, a szcze gól nie na
wy dzia le bu do wy ma szyn i lot nic twa, są
bez po śred nio zwią za ne z Pod kar pa ciem i
Do li ną Lot ni czą, gdzie wła śnie prze mysł
lot ni czy sta no wi do mi nu ją cą bran żę. Wio -
dą cym kie run kiem jest lot nic two i ko smo -
nau ty ka, na któ rym kształ ci my ja ko je dy ni
w kra ju na za awan so wa nym po zio mie pi -
lo tów lot nic twa cy wil ne go, jak rów nież
kon struk to rów z za kre su bu do wy sa mo lo -
tów, sil ni ków lot ni czych oraz awio ni ki.
Lot nic two to nie tyl ko lot ni cy, bo wiem wy -
ko na nie naj wyż szej ja ko ści pro duk tu lot ni -
cze go wy ma ga rów nież za an ga żo wa nia fa -
chow ców z in nych dzie dzin. Zwłasz cza in -
ży nie rów z kie run ku me cha ni ka i bu do wa
ma szyn szcze gól nie ze zna jo mo ścią tech nik
kom pu te ro wych, wspo ma ga ją cych wy twa -
rza nie czę ści kon struk cji lot ni czych. Ta kich
fa chow ców rów nież kształ ci my na na szym
wy dzia le, wy cho dząc na prze ciw za po trze -
bo wa niu prze my słu. Współ cze snym kie run -
kiem, za pew nia ją cym wy so ko kwa li fi ko -
wa ne ka dry m.in. dla prze my słu lot ni cze go,
jest me cha tro ni ka. Wy dział kształ ci tak że
ma gi strów in ży nie rów na kie run ku za rzą -
dza nie i in ży nie ria pro duk cji.

Pro sto trzy macz 
wy pro stu je ple cy

SŁA WO MIR 
WROŃ SKI, pre zes
fir my RE H4MAT

Fir ma RE H4MAT po wsta ła w lip cu
2006 ro ku ja ko efekt mo je go kil ku na sto let -
nie go do świad cze nia w za kre sie kon struk cji
wy ro bów or to pe dycz nych i środ ków po -
moc ni czych dla osób z dys funk cja mi na rzą -
dów ru chu. Pro du ko wa ny w na szej fir mie
pro sto trzy macz AM -PES -01 jest przy rzą -
dem, któ ry ko ry gu je ten den cje do gar bie nia
ple ców u dzie ci i do ro słych. Bar dzo przy dat -
ny jest w re ha bi li ta cji krę go słu pa. Mó wiąc w
spo sób pro sty, przy rząd skła da się z twar dej
płasz czy zny i sze lek. Twar dą płasz czy znę za -
kła da my na ple cy, a szel ka mi re gu lu je my jej
na cisk na ple cy. Wła śnie ten na cisk zmu sza
nas do ich wy pro sto wa nia. Do każ de go pro -
duk tu do star cza na jest ta be la roz mia ro wa,
któ ra uła twia do bór wy ro bu do da nej oso -
by. W przy pad ku, gdy nie ma moż li wo ści
do bra nia stan dar do we go roz mia ru wy ro bu,
wy ko nu je my przy rząd in dy wi du al nie na
mia rę pa cjen ta. Na sze wy ro by znaj du ją za -
sto so wa nie nie tyl ko w re ha bi li ta cji pa cjen -
tów. Dzię ki uni wer sal nym wła ści wo ściom
pew na gru pa pro duk tów mo że być uży wa na
rów nież do ama tor skie go upra wia nia spor -
tu oraz re kre acji ja ko za bez pie cze nie przed
ewen tu al ny mi kon tu zja mi czy ura za mi. Co -
raz wię cej wy ro bów or to pe dycz nych wy cho -
dzą cych spod mo jej rę ki i stwo rzo ne go prze -
ze mnie ze spo łu pro jek to we go re kru tu ją ce -
go in ży nie rów, kon struk to rów, bio me cha ni -
ków, le ka rzy or to pe dów, re ha bi li tan tów
oraz te ra peu tów, tra fia za gra ni cę.

MÓ WIĄ LAU RE ACI

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy gło so wa li w kon kur sie SMS -owym na Naj po pu lar niej szy pro dukt Pod kar pa cia, 
roz lo so wa li śmy na gro dy. Drob ny sprzęt AGD otrzy mu ją: Na ta lia Fi lakz Rze szo wa oraz Krzysz tof Jam ro zek
z Rze szo wa.

ZYG MUNT CHO LE WIŃ SKI, 
Mar sza łek Wo je wódz twa 
Pod kar pac kie go

MI RO SŁAW KA RA PY TA, 
Wo je wo da Pod kar pac ki

TA DE USZ FE RENC, 
Pre zy dent Mia sta 
Rze szo wa

PATRONAT HONOROWY SPONSORZY

Ste fa nia Sier kow -
ska, wła ści ciel ka
fir my Wy rób 
i Sprze daż Ciast Cu -
kier ni czych w Lu ba -
czo wie, od bie ra 
z rąk Sta ni sła wa
So wy, re dak to ra na -
czel ne go No win, na -
gro dę za pro dukt:
ma kow ce z cia sta
droż dżo we go. 

Przed sta wi cie le na gro dzo nych i wy róż nio nych firm w kon kur sie „Na sze Do bre Pod kar pac kie”. Od le wej: An drzej Gra dziuk – Za kład Prze twór -
stwa Mię sne go „Sza rek” An drzej Sza rek, Alek san der Pa stu siak - fir ma Spec tre Sp. z o.o., dr Krzysz tof Ka szu ba - rek tor WSZ w Rze szo wie,
Ju sty na Bro niek - fir ma PPH „An na”,  Sła wo mir Bła siak - Hor ti no Le żajsk, Mał go rza ta Pie la - fir ma Syl we co, An na Sur macz – PPHU AN MAR,
Mag da Onysz czuk - wi niar nia „Ma ria An na”, An na Ma ziar ska -Bać, Ko bi -Li ght Sp. J., Ro man Ko zak, An na Kru pa -Ko zak - fir ma „RO MI KO” s.c.,
Sła wo mir Wroń ski - fir ma Re ch4Mat, dr inż. Edward Rej man - Po li tech ni ka Rze szow ska, Zbi gniew Czu baj - Uzdro wi sko Ry ma nów S.A., Ste fa -
nia Sier kow ska - fir ma Wy rób i Sprze daż Ciast Cu kier ni czych, An na Szelc -Dy ląg - fir ma Pie ro żek z Kro sna, Piotr Ko mor nic ki - Uzdro wi sko Iwo -
nicz S.A.,  Ma rian Ryś - Re stau ra cja Bel la Ro sa Strzy żów, Jó zef Maź nic ki - Cu kier ni cza Spół dziel nia Rok sa na Strzy żów, Ka zi mierz Śnie żek -
OSM Ja sie ni ca Ro siel na, Elż bie ta Na wło ka - Pie kar nia He lva, Ka zi mierz Smo lak - Za kład Mię sny Smak -Gór no.

Go ściom ga li chwi le umi la li du et zna nych rze szow skich
mu zy ków, Wło dzi mierz Ma lec i Grze gorz Pa cze śniak.

  i usłu gi Pod kar pa cia

Po na sze chle by
usta wia ją się ko lej ki

ELŻ BIE TA 
NA WŁO KA, 
fir ma FPPHU 
He lva Pie kar nia 
w Rze szo wie:

Na sza pie kar nia wy pie ka chleb ko ło -
dziej or ki szo wy na ba zie kwa su na tu ral -
ne go bez po lep sza czy, spulch nia czy 
i środ ków, któ re prze dłu ża ją ter min waż -
no ści. Chleb ten jest win ny w środ ku, nie
kru szy się, gdyż jest wy pie ka ny w na tu ral -
nych wa run kach, w pie cu sza mo to wym.
Z ko lei wy piek chle ba tra dy cyj ne go, jak
sa ma na zwa wska zu je, opar ty jest na tra -
dy cyj nej re cep tu rze, sto so wa nej od bar -
dzo daw na. Re cep tu ra ta jest pie lę gno wa -
na i prze ka zy wa na w na szym za kła dzie
od dzie siąt ków lat. Ba zu je my na eko lo -
gicz nym su row cu, dla te go to pie czy wo
jest zdro we, bez ja kich kol wiek sztucz -
nych prze dłu ża czy. Bar dzo cie szą mnie
sy gna ły z pla có wek han dlo wych, że klien -
ci sto ją po na sze chle by w ko lej kach i py -
ta ją, kie dy bę dzie do sta wa.

MÓWIĄ LAUREACI

Ga la by ła też oka zją do to wa rzy skich spo tkań 
i roz mów ku lu aro wych.


