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Konkursy

Trwa III edy cja kon kur su Kra jo wi Li de -
rzy In no wa cji i Roz wo ju – 2010, któ re go
ce lem jest m.in. iden ty fi ko wa nie i wła ści -
wa pre zen ta cja przed się wzięć o cha rak -
te rze in no wa cyj nym i roz wo jo wym.

Pod mio ty czę sto nie ma ją świa do mo ści,
że sto su ją w swej dzia łal no ści in no wa -

cyj ne i no wa tor skie roz wią za nia w po sta ci
in no wa cji mar ke tin go wych czy or ga ni za cyj -
nych.

Or ga ni zo wa ny już po raz trze ci kon kurs
po zwa la za pre zen to wać pod ję te i zre ali zo -
wa ne dzia ła nia in no wa cyj ne i roz wo jo we,
nie tyl ko o za awan so wa nym cha rak te rze.
Udział dla firm mi kro, MŚP, gmin i or ga ni -
za cji jest bez płat ny na wszyst kich eta pach

kon kur su. Punk tem od nie sie nia bra nym
pod uwa gę przy oce nie przed się wzięć jest
po rów ny wa nie dzia łań po dej mo wa nych
przez pod mio ty o tej sa mej wiel ko ści i po -
dob nym po ten cja le (np. fir ma ma ła z ma łą,
a śred nia ze śred nią) stąd nie ma ry zy ka
po rów ny wa nia pod mio tów z du ży mi roz -
bież no ścia mi, np. w sfe rze fi nan so wa nia in -
we sty cji.

Udział w kon kur sie po zwa la umoc nić wi -
ze ru nek jego uczestnika w re gio nie oraz
da je moż li wość pre zen ta cji na fo rum ogól -
no pol skim. Lau re aci kon kur su otrzy ma ją
atrak cyj ne na gro dy, m.in. w po sta ci pa kie -
tów opro gra mo wa nia.

An kie ty zgło sze nio we na le ży wy sy łać
do 30.09.2010r.

Kra jo wi Li de rzy In no wa cji i Roz wo ju – 2010

Jesz cze tyl ko w ten week end bę -
dzie moż na ku pić spe cjal ne
kar ne ty do no wo po wsta ją ce go
klu bu Ci ty Fit ness.

Wpo nie dzia łek na stą pi
przed pre mie ro we otwar -

cie cen trum fit ness w Rze szo wie.
Kar ne ty do Ci ty Fit ness moż na
ku pić do nie dzie li w bu dyn ku
Het man Viel ki przy ul. Het mań -
skiej 40 w Rze szo wie. Ich po sia -
da cze mo gą wziąć udział w kon -
kur sie. Wy star czy do 28 bm.
prze sy łać swoje zdję cie podczas
jed nej ze spor to wych przy gód.

- Wy bie rze my 20 osób. Zo sta -
ną one pod da ne pró bie wy sił ko -
wej i wy trzy ma ło ścio wej - mó wi
Mar cin Adam czyk, pre zes klu bu
Ci ty Fit ness. - Oso ba z naj lep szy -
mi wy ni ka mi bę dzie mo gła wy -
brać wy pad ro we ro wy w bo li wij -
skie An dy z Kry stia nem Her bą,
he li skiing na Kam czat ce z Ma -
cie jem Jod ko lub bie gi po Ber -
mu dach z Mi cha łem Ti tin ge rem.

Pra pre mie ra otwar cia 
dla sym pa ty ków spor tu
W po nie dzia łek od bę dzie się

ma ła pra pre mie ra otwar cia. -
Po sta no wi li śmy po ka zać wnę -
trze Ci ty Fit ness klu bo wi czom i
sym pa ty kom spor tu - mó wi pan
Mar cin. - Od godz. 7 do 22.30
wy pró bu ją oni sprzęt i za po zna -
ją się z in struk to ra mi. Chce my

za spo ko ić cie ka wość wszyst kich
za in te re so wa nych te ma ty ką fit -
ness.

Roz strzy gnię cie kon kur su
Ofi cjal ne otwar cie Ci ty Fit -

ness od bę dzie się 23 paź dzier ni -
ka. W tym dniu wszy scy chęt ni
bę dą mo gli przyjść i po ćwi czyć,
a wie czo rem fa ni mu zy ki i spor -

tu bę dą świę to wać na after par ty
w klu bie mu zycz nym Li ve w
Rze szo wie. Tam po zna my też
oso bę, któ ra w kon kur sie wy gra
wy jąt ko wą wy pra wę. 

ray

Ostat nie dni na ku pie nie pro mo cyj ne go kar ne tu

W po nie dzia łek otwar cie Ci ty Fit ness
W CI TY FIT NESS 
ZNAJ DZIESZ M.IN.:

- 150 sta no wisk do ćwi czeń
- naj wyż szej ja ko ści sprzęt (m.in.
bież nie, ro we ry, step pe ry, elip ty -
ki, im pro wi za to ry wspi nacz ki
gór skiej)
- sa le do tre nin gu car dio, do za -
jęć men tal nych, gru po wych oraz
in dy wi du al nych pro wa dzo nych
przez oso bi ste go tre ne ra
- gry, tj.: ri co chet, squ ash
- ga bi net ma sa żu i pięk no ści,
sau ny, so la ria
- po kój dla dzie ci
- klu bo wy ba rek
- Powierzchnia klubu po nad
1300 m kw.

AGRO HURT za pra sza
15 – le cie ist nie nia ob cho dzi Pod kar -
pac kie Cen trum Hur to we AGRO -
HURT S.A.
Z tej oka zji spół ka za pra sza na uro -
czy ste ob cho dy swo je go ju bi le uszu,
któ re od bę dą się w so bo tę
18.09.2010 r. Po czą tek już od go dzi -
ny 9 ra no, a or ga ni za to rzy li czą na
obec ność dzie ci, mło dzie ży i do ro -
słych.
W pro gra mie m.in.:
- uro czy ste roz po czę cie i wy stą pie -

nia oko licz no ścio we
- kon cert ze spo łu „Karcz ma rze“
- rajd sa mo cho do wy
- jar mark
- de gu sta cje re gio nal nych po traw (bi -
gos, chleb ze smal cem, pie ro gi, żu -
rek, wę dli ny i wie le in nych)
- kon kur sy z na gro da mi
- lo te rie z na gro da mi

W Kol bu szo wej 
świę to wał ORZECH
W czwar tek swo je 15- le cie świę to -
wał Za kład Prze twór stwa Owo co wo -
-Wa rzyw ne go ORZECH Sp. z o. o. w
Kol bu szo wej. Fir ma po wsta ła na ba -
zie Re jo no wej Spół dziel ni Ogrod ni -
czo – Pszcze lar skiej, a w ro ku 1995

za ku pio ny zo stał przez bra ci Ar tu ra i
Wa cła wa Orze chów. Po prze pro wa -
dze niu grun tow nych re mon tów, roz -
po czął pro duk cję prze two rów owo -
co wo - wa rzyw nych.
Dziś po 15 la tach ZPOW ORZECH
prak tycz nie w każ dym ro ku zwięk -
sza ilość wy two rzo nych prze two rów,
a co za tym idzie, sys te ma tycz nie
zwięk sza sprze daż oraz roz sze rza
dzia łal ność na co raz to no we ryn ki
zby tu. L

15 – le cie Spe cjal nej 
stre fy eko no micz nej
SSE Eu ro – Park Mie lec ma już 15
lat. By ła jed ną z pierw szych stref
eko no micz nych na te re nie Pol ski.
Obec nie tyl ko na te re nie mie lec kie -
go par ku dzia ła 81 firm, zaj mu ją -
cych łącz ną po wierzch nię 605 ha.
W jej skład wcho dzi 14 pod stref usy -
tu owa nych w ca łej Pol sce.
W po nie dzia łek o godz. 12 w Sa mo -
rzą do wym Cen trum Kul tu ry w Miel -
cu od bę dzie się wiel ka ga la z tej
oka zji. Pro wa dzą cym im pre zę bę -
dzie zna ny z te le tur nie ju „Je den z
dzie się ciu” Ta de usz Sznuk, dla ze -
bra nych go ści wy stą pi rów nież Kry -
sty na Proń ko. AT

Nad szedł czas na ko lej ną pre -
zen ta cję pro duk tu ry wa li zu ją -
ce go o zwy cię stwo w kon kur sie
„Na sze Do bre Pod kar pac kie –
znak ja ko ści No win”. Za kład
Mię sny SMAK -GÓR NO zgło -
sił ce nio ną nie tyl ko przez pod -
kar pac kich sma ko szy szyn kę
swoj ską.

Tak się skła da, że licz ne
re gio nal ne i ogól no pol -
skie suk ce sy in spi ru ją do

cią głej dba ło ści o ja kość i wzbo -
ga ca nia ofer ty o ko lej ne przy -
sma ki. W tym ro ku do na sze go
kon kur su za kład „Smak -Gór -
no” zgło sił szyn kę swoj ską.

Z gór nej pół ki
Jest to je den z gru py wy ro -

bów z wyż szej pół ki do pro duk -
cji któ rych wy ko rzy stu je się na -
tu ral ne przy pra wy i tra dy cyj ny
pol ski spo sób przy rzą dza nia
wę dli ny. Nie po wta rzal ny smak
szyn ki swoj skiej to efekt od po -
wied nie go przy go to wa nia naj -
cen niej szych ele men tów z tu szy
wie przo wej oraz tra dy cyj ne go
spo so bu ma ry no wa nia. Je śli
cho dzi o przy pra wy sma ko we,
to są to zie le an giel skie, liść lau -
ro wy oraz szczyp ta so li i pie -
przu.

Jak po wsta je wy rób? Za -
cznij my od su row ca, któ ry po -
cho dzi ze świ nek ho do wa nych

przez pod kar pac kich rol ni ków,
a nie przez wiel ko po wierzch -
nio we fer my – mó wi Mie czy -
sław Mia zga, pre zes „Smak -
-Gór no”.

- Po dru gie, wy se lek cjo no wa -
ne mię so szyn ko we jest ma ry -
no wa ne w za le wie przy praw i
ziół, na stęp nie wę dzo ne w ko -
mo rze tra dy cyj nej, opa la nej
drew nem li ścia stym, ty le mo gę
po wie dzieć – do da je szef fir my.

Po wścią gli wość pre ze sa jest
zro zu mia ła, gdyż opra co wa na
wła sna ory gi nal na re cep tu ra
wy twa rza nia szyn ki swoj skiej
jest ta jem ni cą fir my.

No wo cze sność i tra dy cja
Opar ta na tra dy cyj nych me -

to dach pro duk cja żyw no ści nie
mu si się kłó cić z unij ny mi nor -
ma mi. Za kład w Gór nie zo stał
do sto so wa ny do ostrych wy ma -
gań sa ni tar no -we te ry na ryj nych.
Wdro żo no tam Sys tem Kon tro -
li Ja ko ści HACCP. Fir ma po sia -
da też upraw nie nia do sprze da -
ży swych wy ro bów na unij nym
ryn ku. Co się aku rat przy da je,
po nie waż część na szych wy ro -
bów tra fia do od bior ców we
Wło szech i na Wy spy Bry tyj -
skie.

Oczy wi ście naj wię cej wy ro -
bów z Gór na tra fia na sto ły
miesz kań ców woj.: pod kar pac -
kie go, ma ło pol skie go, lu bel -
skie go, świę to krzy skie go .

Lau ry m.in. 
w na szym kon kur sie
Wy ro by ZM „Smak -Gór no”

zdo by wa ją od lat na gro dy i wy -
róż nie nia na tar gach i kon kur -
sach. Tak że w na szym kon kur sie
Na sze Do bre Pod kar pac kie mię -
sne przy sma ki zdo by wa ły lau ry,
m.in.

- cer ty fi ka ty ja ko ści No win za:
Naj lep szy Pro dukt Pod kar pa cia i
„Naj po pu lar niej szy Pro dukt
Czy tel ni ków No win 2007”.

- Ty tuł „Na sze Do bre Pod kar -
pac kie – znak ja ko ści No win

2006” – za kład zdo był za kieł ba -
sę su chą pie czo ną z Gór na.

- W 2005 r. Czy tel ni cy No win
za „Naj po pu lar niej szy pro dukt
Pod kar pa cia” uzna li szyn kę lau -
ro wą wę dzon kę wy twa rza ną w
Gór nie.

- „Na sze Do bre Pod kar pac kie
– znak ja ko ści No win 2004”,
otrzy ma ło „Gór no” za szyn kę
mar szał kow ską – wę dzon kę. Wy -
rób ten otrzy mał od Czy tel ni ków
ty tuł: „Naj po pu lar niej szy pro -
dukt Pod kar pa cia 2004”.

Po nad to pre zes Mia zga ode -

brał w 26 ma ja br. sta tu et kę
AGRO POL SKA i go dła dla ko -
lej nych swo ich wy ro bów „swoj -
skie z Gór na“. Łącz nie 20 pro -
duk tów, jak kieł ba sy su che, wiej -
skie, pie czo ne, bocz ki, ka ba no sy,
go lon ki, scha by pie czo ne, po lę -
dwicz ki, karcz ki, szyn ki wiej skie i
swoj skie po sia da go dła AGRO
POL SKA.

Na to miast przed kil ko ma
dnia mi „Smak -Gór no” otrzy -
ma ło Cer ty fi kat Per ło wy Fir ma
Ro ku 2010. Z ko lei 13 bm., na
te go rocz nej Po la grze „Smak -

-Gór no” otrzy ma ło z rąk mi ni -
stra rol nic twa dy plom i pu char
„Pol ski Pro du cent Żyw no ści
2010”.

Fir ma oprócz dba ło ści o pod -
nie bie nia kon su men tów nie za -
po mi na tak że dzia ła nia spo łecz -
ne. Spon so ru je im pre zy i klu by
spor to we jak Gór no vię i nie tyl -
ko. Fir ma tak że wspie ra im pre zy
kul tu ral ne, ale rów nież, co war te
pod kre śle nia, po ma ga po szko -
do wa nym przez los, w tym te go -
rocz nym po wo dzia nom.

Jó zef Lon czak

Kon kurs Na sze Do bre Pod kar pac kie 2010

Szyn ka swoj ska z Gór na

1. Głów ny – „Na sze Do bre Pod kar -
pac kie – Znak Ja ko ści Ga ze ty Co -
dzien nej No wi ny”. Ka pi tu ła Kon kur -
su mo że przy znać ta kich ty tu łów
nie wię cej niż 10. Zwy cięz cy otrzy -
mu ją – pra wo do zna ku ja ko ści,
ory gi nal ną sta tu et kę i dy plom.
2. Naj po pu lar niej szy pro dukt Pod -
kar pa cia (tyl ko 1 ty tuł – de cy du ją
gło sy Czy tel ni ków). Zwy cięz ca
otrzy mu je pra wo do zna ku ja ko ści,
sta tu et kę i dy plom.

www.nowiny24.pl
wiadomości na gorąco

LAU RE ACI NA SZE GO 
KON KUR SU OTRZY MU JĄ: 
TY TU ŁY I NA GRO DY:

W KON KUR SIE fir my mo gą uzy skać ty tu ły i wy róż nie nia: In no wa cyj na fir ma, In no wa cyj ny pro dukt, In no wa cyj na usłu ga, In no -
wa cyj ny pro jekt unij ny, Dy na micz nie roz wi ja ją ca się fir ma, In no wa cyj na Gmi na, In no wa cyj na Or ga ni za cja. Szcze gó ły pod. 
tel. 22 621-30-00 oraz na stro nie www.li de rzy in no wa cji.pl.
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