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12 stu den tów z Dar tmo uth Col -
le ge w USA przez ty dzień po rząd -
ko wa ło sa noc ki kir kut. Na pra wi li
ogro dze nie, usta wi li ma ce wy zwie -
zio ne na cmen tarz z róż nych miejsc.
Z naj bar dziej znisz czo nych utwo -
rzy li la pi da rium.

A za czę ło się od te go, że pod ko -
niec ubieg łe go ro ku do Sa no ka przy -
je chał Ste ven Gla zer, opie kun pro -
jek tu kul tu roz naw cze go re a li zo wa -
ne go na uni wersytecie w Dar tmo -
uth.

Oka za ło się, że sa noc ki kir kut naj -
le piej na da je do te go, że by pra co wa li
na nim stu den ci. Przez ty dzień 12 Ame -
ry ka nów na włas ny koszt po rząd ko -
wa ło te ren cmen ta rza. Sprzą ta li m.in.
oto cze nie zbio ro wej mo gi ły.

– Na pra wi li tak że czę ścio wo uszko -
dzo ne ogro dze nie i usta wi li w spe cjal -
nie do te go wy zna czo nym miej scu ma -
ce wy, któ re – po rzu co ne po woj nie
w róż nych miej scach – zwo zi li na sa -
noc ki cmen tarz lu dzie do brej wo li.
Z tych bar dziej znisz czo nych i nie moż -

li wych do od czy ta nia stu den ci utwo -
rzy li la pi da rium – mó wi Agniesz ka Frą -
czek z Urzę du Mia sta w Sa no ku.

– W pra cach po ma gał im wo lon ta -
riusz z Lan cko ro ny, zaś nad po sza no -
wa niem pra wa re li gij ne go w od nie sie -
niu do cmen ta rzy czu wał to wa rzy szą -
cy stu den tom ra bin. Stu den ci sko pio -
wa li na pi sy na na grob kach, któ re póź -
niej prze tłu ma czą – do da je Frą czek.

Stu den ci z USA od wie dzi li tak że
sy na go gi w Ry ma no wie i Łań cu cie.
Zwie dza li rów nież Pod kar pa cie. f AG

W Sa no ku 

Ame ry kań scy stu den ci po rząd ko wa li kir kut

AN NA GOR CZY CA

Fun kcjo nu ją cy w po wszech nej świa -
do mo ści wi ze ru nek biz nes me na jest
ta ki – to czło wiek, któ ry do ro bił się
mniej szych lub wię kszych pie nię -
dzy, któ re naj czę ściej kon su mu je
sam, cza sem udzie la się w ak cjach
cha ry ta tyw nych, naj le piej ta kich,
któ re da dzą mu roz głos. Trud niej
nam so bie wy o bra zić biz nes me nów,
któ rzy chcą dzie lić się swo ją wie dzą
i pie niędz mi.

– Oka zu je się jed nak, że są ta cy,
któ rzy ma ją pie nią dze i mo gli by
oczy wi ście wło żyć je na lo ka tę czy
ku pić ak cje, ale oni wo lą dresz czyk
emo cji i nie pew ność, więc in we stu -
ją w mło de, do pie ro za czy na ją ce fir -
my lub na wet w sam po mysł, któ ry
jest w gło wie ja kie goś sza lo ne go na -
u kow ca. To są właś nie Anio ły Biz ne -
su, a my sta ra my się po łą czyć ich
z ty mi, któ rzy ma ją po mysł na cie -
ka wy biz nes. Cze ka my na tych, któ -
rzy ma ją po my sły, i tych, któ rzy chcą
za in we sto wać – mó wi Na ta lia Kol ber
z rze szow skie go Sto wa rzy sze nia B-
40, któ re ra zem z Lu bel ską Fun da -
cją Roz wo ju re a li zu je na Lu bel -
szczyź nie i Pod kar pa ciu pro jekt
Wschod nia Sieć Anio łów Biz ne su
(www.wsab.org.pl).

W ra mach te go pro jek tu po wsta ła
spe cjal na plat for ma, do któ rej do stęp
ma ją ci, któ rzy szu ka ją in we sto ra, i ci,
któ rzy chcą za in we sto wać. Kto ma naj -
wię ksze szan se na zdo by cie in we sto -
ra?

– Mu szą to być lu dzie kre a tyw ni
i in no wa cyj ni. Naj bar dziej po pu lar ne
są pro jek ty z bran ży IT, te le ko mu ni -
ka cyj nej, me dycz nej, bio tech no lo gicz -
nej – in for mu je Kol ber.

Anio ły Biz ne su po za pie niędz mi
in we stu ją rów nież swo ją wie dzę, do -
świad cze nie na ryn ku, czę sto pry wat -
ne kon tak ty biz ne so we, umie jęt no ści
za rzą dza nia fir mą itp. W za mian spo -
dzie wa ją się wy so kiej sto py zwro tu
z in we sty cji po kil ku la tach, kie dy z niej
wy cho dzą, oczy wi ście o ile wcześ niej
wszyst ko nie skoń czy się wiel kim fia -
skiem i nie stra cą wszyst kie go.

– Wszyst ko za le ży od umo wy, ja ką
za wrą mię dzy so bą po my sło daw cy.
Cza sem te umo wy są tak skon stru o -
wa ne, że Anioł Biz ne su bę dzie do sta -
wał 70 pro cent zy sków przez kil ka lat.
Ale dla ko goś, kto nie ma środ ków na
uru cho mie nie biz ne su, to te 30 pro -
cent zy sku jest nie do po gar dze nia, bo
dzię ki pie nią dzom Anio ła zre a li zo wał
swój po mysł. Zda rza się, że nic z te go
biz ne su nie wy cho dzi i in we stor tra ci
pie nią dze. Dla te go Anio ła mi są ci, któ -

rzy lu bią rów nież ry zy ko – do da je Kol -
ber.

Pro jekt jest do fi nan so wa ny ze środ -
ków uni j nych dla te go i po my sło daw -
cy, i Anio ły Biz ne su do sta ją do dat ko -
we wspar cie.

Ci, któ rzy szu ka ją pie nię dzy,
oprócz do stę pu do ba zy in we sto rów
dys po nu ją cych ka pi ta łem mo gą tak -
że sko rzy stać ze szko leń, na któ rych
uczą się, jak przy go to wać po mysł
i pro jekt do przed sta wie nia in we sto -
ro wi, jak zro bić atrak cyj ny biz nes -
plan, ne go cjo wać z in we sto rem pry -
wat nym, po zna ją praw ne i po dat ko -
we as pek ty po zy ski wa nia ka pi ta łu
udzia ło we go.

– Są dzę, że bar dzo przy dat ne dla
tych lu dzi jest za poz na nie się z pra -
wem włas no ści in te lek tu al nej. Wie lu
z nich oba wia się, że in we stor wy ko -
rzy sta ich pro jekt. Na szko le niu uczą
się, jak mo gą chro nić swo je po my sły
– in for mu je Kol ber.

Po cząt ku ją cy przed się bior cy otrzy -
ma ją tak że eks per ty zę biz nes pla nu,
oce nę in no wa cyj no ści wy sta wio ną
przez wy spe cja li zo wa ną w tym in sty -
tu cję.

– Je śli nie uda im się te raz zna leźć
in we sto ra, bę dą mieć do ku men ty przy -
dat ne do zdo by wa nia pie nię dzy z in -
nych źró deł. Po za tym przez ca ły czas

mo gą li czyć na opie kę co a cha-men to -
ra, któ ry po ma ga przy go to wać pro jek -
to daw cę do re la cji biz ne so wych z Anio -
łem Biz ne su – wy jaś nia przed sta wi -
ciel ka Sto wa rzy sze nia. Anio ły Biz ne -
su mo gą uczest ni czyć w spot ka niach
z eks per ta mi zaj mu ją cy mi się in we -
sty cja mi ze wnętrz ny mi. f

Wschod nia Sieć Anio łów 
po wsta je na Pod kar pa ciu
Masz pomysł, nie masz pieniędzy – może pomoże ci Anioł Biznesu. Na Podkarpaciu
rusza akcja, która ma połączyć ludzi z pomysłem na ciekawy biznes z tymi, którzy mają
pieniądze i chcą pomóc początkującym
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REGIONALNE TOWARZYSTWO ROLNO-
PRZEMYSŁOWE

„DOLINA STRUGU”
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

BĄDŹ AKTYWNY 
BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY

Jeżeli:
• zamieszkujesz na terenie jednego z powiatów:

• rzeszowskiego,

• łańcuckiego,

• strzyżowskiego,

• brzozowskiego,

Planujesz założyć własną firmę 
i szukasz środków finansowych, 

zapraszamy.

W ramach projektu oferujemy:
– wsparcie szkoleniowe i doradcze

– jednorazową dotację inwestycyjną do 40 tys. zł

– podstawowe wsparcie pomostowe

– przedłużone wsparcie pomostowe

Rekrutacja od 9 lipca 2010 r. 

Szczegółowe informacje na www.dolinastrugu.pl i w biurze projektu, 

tel. 17 23 01 333, 17 23 01 210, e-mail: strug@intertele.pl

Adres biura projektu: ul Myśliwska 16, 36-030 Błażowa

W okresie rekrutacji biuro czynne:

w poniedziałki, środy i piątki od 7.00 do 15.00

wtorki i czwartki od 7.00 do 17.00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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+ HE LIOS
al. Po wstań ców War sza wy 14,

tel. 017 854 00 64; www.he lios net.pl

Di sco ro ba czki (Di sco or me ne) (niem.-duń.; b.o.;

1:15) 09.15;

Dru ży na A (The A-te am) (USA; l. 15; 2:00) 13.15,

20.15, 22.30;

Dziew czy na z eks tra kla sy (Shes Out of My Le a gue)

(; l. 15; 1:45) 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45;

Isto ta (Spli ce) (fr.-kan.-USA; l. 15) 11, 15.45,

18.30, 21.15;

Ksią żę Per sji: Pia ski cza su (Prin ce of Per sia: The

Sands of Ti me) (USA; l. 12; 1:55) 09.30;

Nia nia i wiel kie bum (Na nny McPhee and the Big

Bang) (fr.-USA-ang.; b.o.; 1:50) 09.30;

Plan B (The Back-Up plan) (USA; l. 15; 1:45)

12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45;

Toy Sto ry 3 (3D) (Toy Sto ry 3) (USA; b.o.; 1:20)

09, 11.15, 14.30, 16.45, 19;

+ ZO RZA
ul. 3 Ma ja 28,

tel. 017 853 26 37; www.ki no zo rza.pl

Di sco ro ba czki (Di sco or me ne) (niem.-duń.; b.o.;

1:15) 08.15;

Po waż ny czło wiek (A Se rio us Man) (USA; l. 15;

1:45) 20.50;

Toy Sto ry 3 (3D) (Toy Sto ry 3) (USA; b.o.; 1:20)

13, 15, 17, 19;

Ko mu po mog ły Anio ły

Po mysł łą cze nia po my sło daw ców
i in we sto rów nie jest no wy, świet nie
spraw dził się m.in w USA. Dzię ki
wspar ciu Anio łów Biz ne su po wsta -
ło m.in. Go o gle. W Pol sce naj sil niej -
szą sie cią Anio łów Biz ne su jest Le -
wia tan Bu si ness An ge les, któ ry do -
pro wa dził do za war cia oś miu trans -
ak cji (to naj lep szy wy nik w Pol sce).

Dzię ki jej wspar ciu po wsta ły ta -
kie fir my, jak: W Bie gu Ca fe (sieć ka -
wiar ni), Ozu mi Films (fir ma pro du -
cen cka w bran ży fil mo wej), Le gic
Kom pa nia Im por to wa Dóbr Luk su -
so wych, ANT In du strial Sof twa re
Sy stems (opro gra mo wa nie), Lik wi -
da tor Po moc Ubez pie cze nio wa, Me -
di cal go ryth mics (urzą dze nia do mo -
ni to rin gu pra cy ak cji ser ca), Flas hbo -
ok.pl (wy daw nic two), Gol de nEgg
(do radz two fi nan so we). f
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