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Cen trum Ho spi cyj no -Opie kuń cze BE TA NIA
im. św. Ła za rza w Prze my ślu to obec nie naj -
więk sza re ali za cja Ry cer skie go i Szpi tal ne -
go Za ko nu św. Ła za rza z Je ro zo li my w Pol -
sce. Na rzecz po wsta nia Cen trum la za ry ci
prze ję li je den z pu stych bu dyn ków po szpi -
ta lu przy ul. Sło wac kie go w Prze my ślu,
gdzie jesz cze wcze śniej był to bu dy nek Szta -
bu Jed nost ki woj sko wej. Jest on obec nie re -
mon to wa ny ze środ ków unij nych i efek ty
prac przy wra ca ją ce pięk no bu dyn ku moż na
już oglą dać. 

La�za�ry�ci�po�dej�mu�ją�licz�ne�ini�cja�ty�wy�zwią�za�ne
z Cen�trum�i je�go�pro�mo�cją.�Obec�nie�dzię�ki�współ�-
pra�cy� z uzdro�wi�skiem� Ry�ma�nów� Zdrój� la�za�ry�ci
wpro�wa�dza�ją�wo�dę�źró�dla�ną�„Be�ta�nia”,�z któ�rej�ca�-
ły�do�chód�ze�sprze�da�ży�prze�zna�czo�ny� jest�wła�śnie
na Cen�trum.�Ga�zo�wa�na�i nie�ga�zo�wa�na�wo�da�w bu�-
tel�kach� z cha�rak�te�ry�stycz�ną� na�klej�ką� cze�ka�ją
na wszyst�kich,� któ�rzy� chcą� wes�przeć� po�wsta�nie
Cen�trum.�Li�czy�się�za�kup�każ�dej�bu�tel�ki�wo�dy�ga�-
zo�wa�nej�i nie�ga�zo�wa�nej,�bo�po�zwa�la�na szyb�sze�uru�-
cho�mie�nie�BE�TA�NII.�

W BE�TA�NII�bę�dzie� funk�cjo�no�wa�ło�ho�spi�cjum
per�ina�tal�ne,�ho�spi�cjum�dla�do�ro�słych�z opie�ką�dłu�go�-
ter�mi�no�wą�i opie�ką�dzien�ną.�W pla�nie�jest�rów�nież
stwo�rze�nie�od�dzia�łu�re�ha�bi�li�ta�cji,�któ�ra�bę�dzie�świad�-
czyć�po�moc�pod�opiecz�nym�ośrod�ka,�ale�rów�nież�pa�-
cjen�tom�z ze�wnątrz.�Ma�to�być�ośro�dek�dla�prze�wle�-
kle�i ter�mi�nal�nie�cho�rych�oraz�stwa�rzać�moż�li�wo�ści
po�pra�wy� sta�nu� zdro�wia� po�przez� re�ha�bi�li�ta�cję.� Ale
przede�wszyst�kim�ma�to�być�miej�sce,�gdzie�nie�tyl�ko
cho�ry�otrzy�ma�opie�kę�i po�moc,�ale�tak�że�i je�go�ro�dzi�-
na�zo�sta�nie�oto�czo�ną�tro�ską�i wspar�ciem.�Na�to�miast

daw�na�sa�la�gim�na�stycz�na�zo�sta�nie�za�go�spo�da�ro�wa�na
na ośro�dek�tra�dy�cji�Ry�cer�skie�go�i Szpi�tal�ne�go�Za�ko�-
nu�św.�Ła�za�rza�z Je�ro�zo�li�my�oraz�hi�sto�rii� jed�no�stek
woj�sko�wych,�któ�re�tu�sta�cjo�no�wa�ły�w szcze�gól�no�ści
z okre�su�mię�dzy�wo�jen�ne�go.�Otwar�cie�sa�li�pla�no�wa�ne
jest�na paź�dzier�nik 2019�r.�

Kon takt w spra wie wo dy: 
Wie sław Mo raw ski 601 866 899, po przez fa ce -

bo ok: https://www. fa ce bo ok. com/la za ru sprze mysl/
lub stro nę www.la za rus.pl.
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Jesz cze w tym ro ku po wiat rze -
szow ski grun tow nie wy re mon tu je
trzy mo sty oraz dro gę po wia to wą,
któ re ucier pia ły na sku tek ze szło -
rocz nych, in ten syw nych opa dów
desz czu. 
Gwał�tow�ne�opa�dy�desz�czu�na te�re�-

nie�miej�sco�wo�ści�Łub�no�w po�wie�cie�rze�-
szow�skim� spra�wi�ły,� że� nie�wiel�ki� po�tok
„Łu�bian�ka”� za�mie�nił� się�w rwą�cą� rze�kę.
Wo�da�pod�my�ła�pod�po�ry�trzech�drew�nia�-
nych�mo�stów,�co�spo�wo�do�wa�ło�znacz�ne
ogra�ni�cze�nie�ich�to�na�żu.�
Ży�wioł�nie�oszczę�dził�rów�nież�dro�gi

po�wia�to�wej� re�la�cji� Dy�lą�gów�ka�-Szkla�ry,
gdzie� na od�cin�ku� o dłu�go�ści� po�-
nad dwóch� ki�lo�me�trów� do�szło� do pod�-
my�cia� jezd�ni� i znacz�ne�go� uszko�dze�nia
chod�ni�ka.
Dzię�ki� sta�ra�niom� Sta�ro�sty� Rze�szow�-

skie�go� Jó�ze�fa� Jo�dłow�skie�go,� po�wiat� rze�-
szow�ski�otrzy�mał 80�proc.�do�fi�nan�so�wa�nie
z bu�dże�tu� pań�stwa,� w ra�mach� usu�wa�nia
skut�ków� klęsk� ży�wio�ło�wych� z lat 2010-
2018,�na wy�ko�na�nie�po�wyż�szych�in�we�sty�-
cji.�Ogó�łem,�re�mont�trzech�mo�stów�oraz
po�nad dwóch�ki�lo�me�trów�dro�gi�po�wia�to�-
wej�kosz�to�wać�bę�dzie 4,65�mln.�zł.�Zo�sta�li
już�wy�ło�nie�ni�wy�ko�naw�cy�ro�bót,�z któ�ry�mi
pod�pi�sa�no� sto�sow�ne� umo�wy.� Pra�ce� re�-
mon�to�we�ma�ją�za�koń�czyć�się�pod ko�niec
li�sto�pa�da�bie�żą�ce�go�ro�ku.
-Bar�dzo�nas�cie�szy�pod�pi�sa�nie�umów

z wy�ko�naw�ca�mi�re�mon�tu�obiek�tów,�któ�-
re�ucier�pia�ły�w ze�szłym�ro�ku�na sku�tek

gwał�tow�nych�opa�dów�desz�czu.�Waż�ne,�iż
pra�ce�zo�sta�ną�wy�ko�na�ne�w krót�kim�cza�-
sie.�Re�mon�ty�te�uspraw�nią�ko�mu�ni�ka�cję
i uła�twią� zmo�to�ry�zo�wa�nym� miesz�kań�-
com� na�sze�go� po�wia�tu� prze�miesz�cza�nie
się�–�mó�wi�Jó�zef�Jo�dłow�ski�Sta�ro�sta�Rze�-
szow�ski.
Dwa� mo�sty� w Łub�nie� grun�tow�nie

wy�re�mon�tu�je,� a wła�ści�wie� prze�bu�du�je,
Przed�się�bior�stwo� Bu�dow�la�ne� STAL�-
MOST Sp.�z o.o.�Je�den�kon�trakt�za�war�-
to�na kwo�tę 1,1�mln�zł,�zaś�dru�gi�na 860
tys.�zł.�Za�kres�ro�bót�mo�sto�wych�obej�mie
wzmoc�nie�nie�pod�pór�mo�stu�oraz�wy�mia�-
nę�je�go�ustro�ju�no�śne�go.�Iden�tycz�ne�pra�-

ce�zo�sta�ną�wy�ko�na�ne�na trze�cim�obiek�cie
z tą�róż�ni�cą,�że�ro�bo�ty�bę�dzie�pro�wa�dzi�ła
fir�ma�STRA�BAG Sp.� z o.o.�Koszt� tych
ro�bót�to 890�tys.�zł.�
Z ko�lei� re�mont� dro�gi� po�wia�to�wej

re�la�cji� Dy�lą�gów�ka� –� Szkla�ry� obej�mu�je
wy�mia�nę�na�wierzch�ni�as�fal�to�wej�na od�-
cin�ku� o dłu�go�ści� po�nad 2 km,� re�mont
po�bo�czy� oraz� od�wod�nie�nie� dro�gi.� Po�-
nad�to� wy�ko�naw�ca,� któ�rym� jest� przed�-
się�bior�stwo� „MOL�TER” S.A.,� na�pra�wi
uszko�dzo�ny� chod�nik�wraz� z ka�na�li�za�cją
desz�czo�wą.� War�tość� pro�jek�tu� wy�no�-
si 1,8�mln.�zł.

WOJ.

RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.pl2

Tak po zeszłorocznych, gwałtownych opadach deszczu wyglądała 
droga  powiatowa Nr 1425r i chodnik. 
Wkrótce zostaną one gruntownie wyremontowane

Nie mal 46 mln zł. bę dzie kosz to -
wać grun tow na mo der ni za cja bu -
dyn ku Pod kar pac kie go Cen trum
Cho rób Płuc w Rze szo wie. Gwa ran -
tem jej re ali za cji jest pod pi sa na
dziś umo wa po mię dzy Kli nicz nym
Szpi ta lem Wo je wódz kim nr 1
w Rze szo wie oraz fir mą Er bud S.A.
W wy da rze niu uczest ni czył od po -
wie dzial ny w za rzą dzie za zdro -
wie – Sta ni sław Kru czek.

To�bar�dzo�waż�na�in�we�sty�cja�dla�pod�-
kar�pac�kiej� służ�by� zdro�wia� i pa�cjen�tów,
dzię�ki�jej�re�ali�za�cji�na�stą�pi�ja�ko�ścio�wa�po�-
pra�wa� le�cze�nia� cho�rób� płuc� –� mó�wił
pod pod�pi�sa�niu� czło�nek� za�rzą�du� Sta�ni�-
sław�Kru�czek.
War�tość� in�we�sty�cji� to 45,9� mln� zł.

Do�fi�nan�so�wa�nie� ze� środ�ków�Unii� Eu�ro�-
pej�skiej� w ra�mach� RPO� Wo�je�wódz�twa
Pod�kar�pac�kie�go� na la�ta 2014-2020� wy�-
nie�sie 38,6�mln�zł. �In�we�sty�cję�bę�dzie�re�-
ali�zo�wać�fir�ma�Er�bud S.A.�Prze�wi�dy�wa�ny
czas�trwa�nia�prac�wy�nie�sie 20�mie�się�cy.
Pod�kar�pac�kie�Cen�trum�Cho�rób�Płuc

jest� jed�ną� z naj�waż�niej�szych� pla�có�wek,
któ�ra�od 2017�ro�ku�jest�w struk�tu�rze�Kli�-
nicz�ne�go� Szpi�ta�la�Wo�je�wódz�kie�go� nr 1.
Po dro�dze�zre�ali�zo�wa�li�śmy�bar�dzo�skom�-
pli�ko�wa�ne� po�łą�cze�nie� tych� dwóch�waż�-
nych�jed�no�stek.�Dzi�siej�sze�wy�da�rze�nie�to
zwień�cze�nie� wie�lo�let�nich� przy�go�to�wań.
Wie�dzie�li�śmy,� że� szpi�tal� miesz�czą�cy� się
w „Pa�ła�cy�ku”�nie�przy�sta�je�do współ�cze�-

snych� stan�dar�dów� le�cze�nia� pa�cjen�tów.
Dzi�siaj�pod�pi�su�je�my�umo�wę�z fir�mą�Er�-
bud S.A.�na re�ali�za�cję�no�we�go�bu�dyn�ku,
któ�ry� zo�sta�nie� zre�ali�zo�wa�ny� w prze�cią�-
gu 20�mie�się�cy.�W no�wym�bu�dyn�ku�bę�-
dzie� skon�cen�tro�wa�ne� le�cze�nie� cho�rób
płuc. �Dzię�ku�je�wszyst�kim�oso�bom,�któ�-
re�by�ły�za�an�ga�żo�wa�ne�w ten�pro�jekt,�któ�-
ry� mu�siał� uzy�skać� tak�że� ak�cep�ta�cję� ze
stro�ny�Ko�mi�te�tu�Ste�ru�ją�ce�go�przy Mi�ni�-
strze�Zdro�wia.�Wie�le�pra�cy� zo�sta�ło�wy�-
ko�na�ne� przez� pra�cow�ni�ków�Kli�nicz�ne�go
Szpi�ta�la�Wo�je�wódz�kie�go�nr 1�oraz�Urzę�-
du�Mar�szał�kow�skie�go –�pod�kre�ślił�Sta�ni�-
sław�Kru�czek,�czło�nek�za�rzą�du.
Pod�kar�pac�kie�Cen�trum�Cho�rób�Płuc

jest� je�dy�nym�szpi�ta�lem�na Pod�kar�pa�ciu,
gdzie�kom�plek�so�wo�dia�gno�zu�je�się�i le�czy
scho�rze�nia� ukła�du� od�de�cho�we�go.
Oprócz�ze�spo�łu�am�bu�la�to�ryj�nych�po�rad�-

ni� spe�cja�li�stycz�nych� w pla�ców�ce� dzia�ła
Kli�ni�ka�Gruź�li�cy� i Cho�rób�Płuc,�Kli�ni�ka
Pul�mo�no�lo�gii� i Che�mio�te�ra�pii,� Kli�ni�ka
Pul�mo�no�lo�gii� z Pod�od�dzia�łem�Aler�go�lo�-
gii,�Od�dział�Ane�ste�zjo�lo�gii�i In�ten�syw�nej
Te�ra�pii� oraz� Kli�ni�ka� Chi�rur�gii� Klat�ki
Pier�sio�wej�wraz�z blo�kiem�ope�ra�cyj�nym,
gdzie �rocz�nie�wy�ko�nu�je�się�ok. 800 �za�-
bie�gów�to�ra�ko�chi�rur�gicz�nych.
W ra�mach�re�ali�za�cji�pro�jek�tu�„Pro�fi�-

lak�ty�ka,� dia�gno�sty�ka� i kom�plek�so�we� le�-
cze�nie� cho�rób� ukła�du� od�de�cho�we�go
z chi�rur�gicz�nym�i che�micz�nym�le�cze�niem
no�wo�two�rów�klat�ki�pier�sio�wej�na od�dzia�-
łach�kli�nicz�nych�oraz�re�ha�bi�li�ta�cję”�do no�-
we�go� bu�dyn�ku� tra�fią� pa�cjen�ci� z Kli�ni�ki
Gruź�li�cy� i Cho�rób� Płuc� ze� sta�rej� czę�ści
szpi�ta�la� tzw.� „Pa�ła�cu”,� któ�ry� nie� speł�nia
obec�nych� stan�dar�dów� i nie� po�zwa�la
na spraw�ną� i no�wo�cze�sną� dia�gno�sty�kę.

W ra�mach I eta�pu� roz�bu�do�wy� Pod�kar�-
pac�kie�go�Cen�trum�Cho�rób�Płuc�po�wsta�-
nie�no�we�skrzy�dło�bu�dyn�ku�„D”�po�ło�żo�-
ne�go�od stro�ny�ul.�Lu�bel�skiej.�Po�wierzch�-
nia�użyt�ko�wa�bu�dyn�ku�„D”�wy�nie�sie�po�-
nad 4�tys.�m2�przy ku�ba�tu�rze 16�tys.�m3,
na�to�miast�no�wo�do�bu�do�wa�na�część�blo�ku
„B”� bę�dzie� po�sia�dać 1� tys. 160�m2� po�-
wierzch�ni� użyt�ko�wej� oraz� ku�ba�tu�rę
w wy�mia�rze�oko�ło 4�tys. 600�m3.
Dzię�ki� roz�bu�do�wie�moż�li�we� bę�dzie

stwo�rze�nie� Kli�ni�ki� Re�ha�bi�li�ta�cji� Pul�mo�-
no�lo�gicz�nej.�Cho�rzy�zy�ska�ją�dzię�ki�te�mu
do�stęp� do fi�zjo�te�ra�pii� ukła�du� od�de�cho�-
we�go,�tak�bar�dzo�po�trzeb�nej�po le�cze�niu
pul�mo�no�lo�gicz�nym�lub�chi�rur�gicz�nym.
Z le�cze�nia�w Pod�kar�pac�kim�Cen�trum

Cho�rób�Płuc�ko�rzy�sta�ją�miesz�kań�cy�ca�łe�-
go�wo�je�wódz�twa�pod�kar�pac�kie�go�oraz�pa�-
cjen�ci�z in�nych�re�gio�nów.�Dzię�ki�roz�bu�do�-
wie�szpi�ta�la�płuc�ne�go�cho�rzy�zy�ska�ją�bez
wąt�pie�nia� więk�szy� do�stęp� do świad�czeń
w za�kre�sie�le�cze�nia�cho�rób�ukła�du�od�de�-
cho�we�go,�z uwzględ�nie�niem�cho�rób�cy�wi�-
li�za�cyj�nych,� któ�re� nie�sie� ze� so�-
bą XXI wiek:� no�wo�two�rów,� prze�wle�kłej
ob�tu�ra�cyj�nej� cho�ro�by� płuc,� cho�rób� aler�-
gicz�nych� czy� cho�rób� śród�miąż�szo�wych.
Zy�ska�my� więk�sze� moż�li�wo�ści� roz�wo�ju
dia�gno�sty�ki�i le�cze�nia, �za�rów�no�w try�bie
sta�cjo�nar�nym�jak�i am�bu�la�to�ryj�nym.
Oprócz�pla�no�wa�nej�roz�bu�do�wy�Pod�-

kar�pac�kie�go� Cen�trum� Cho�rób� Płuc
w Kli�nicz�nym� Szpi�ta�lu� Wo�je�wódz�kim

nr 1�re�ali�zo�wa�nych� jest�kil�ka� in�nych� in�-
we�sty�cji.� Kon�ty�nu�owa�na� jest� re�ali�za�cja
pro�jek�tu�„Roz�bu�do�wa�Kli�ni�ki�He�ma�to�lo�-
gii�oraz�Kli�ni�ki�Ne�fro�lo�gii�ze�sta�cją�dia�liz”
War�tość�pro�jek�tu�to 42,7�mln�zł,�a do�fi�-
nan�so�wa�nie� ze� środ�ków� Re�gio�nal�ne�go
Pro�gra�mu� Ope�ra�cyj�ne�go� Wo�je�wódz�twa
Pod�kar�pac�kie�go� wy�nie�sie 22,7� mln� zł.
No�wy� obiekt� po�wsta�je� w Rze�szo�wie
przy ul.�Na�ru�sze�wi�cza.
Ko�lej�nym� pro�jek�tem� jest� za�kup

czwar�te�go� ak�ce�le�ra�to�ra� z ada�pta�cją� po�-
miesz�cze�nia� w Pod�kar�pac�kim� Cen�trum
On�ko�lo�gii.�War�tość�za�da�nia�to 23,8�mln
zł.�Do�fi�nan�so�wa�nie�ze�środ�ków�UE�z Mi�-
ni�ster�stwa� Zdro�wia� i Pro�gra�mu�Ope�ra�-
cyj�ne�go�In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko�wy�-
nie�sie 10�mln�zł.�Trwa�ją�pra�ce�zwią�za�ne
z tą�in�we�sty�cją.�Dwu�kon�dy�gna�cyj�ny�bu�-
dy�nek�sta�no�wi�etap II roz�bu�do�wy�kom�-
plek�su�bu�dyn�ków�Pod�kar�pac�kie�go�Cen�-
trum�On�ko�lo�gii.� Jest� to�bu�dy�nek,�któ�ry
bę�dzie� przy�le�gał� do no�we�go� bu�dyn�ku
bun�kra� nr 3� w po�zio�mie� par�te�ru� i po�-
miesz�czeń� przy�chod�ni� Pod�kar�pac�kie�go
Cen�trum�On�ko�lo�gii�w po�zio�mie I pię�tra,
od�da�nych�do użyt�ko�wa�nia�w 2014�ro�ku,
wy�bu�do�wa�nych� ja�ko� etap I roz�bu�do�wy.
No�wy� bu�dy�nek� w po�zio�mie� par�te�ru
prze�wi�du�je� bu�do�wę� bun�kra� do na�świe�-
tlań�nr 4.�Zo�sta�nie�on�wy�po�sa�żo�ny�w ak�-
ce�le�ra�tor�wy�so�ko�ener�ge�tycz�ny.

Ju sTy NA ŁO TOc KA

KAN cE lA rIA zA rzą Du

Remont trzech mostów i drogi za 4,65 mln zł

Inwestycja w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc
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WyDAWcA
Me�dia�Rze�szów�

tel.��603 790 207
e-mail:s.ga�jos@pgwm.pl

RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma�rek�Ga�jos

WsPÓŁ PrA cOW NI cy
Mar�cin�Ka�li�ta,�Ra�do�sław�Ga�jos,�
Ma�rek�Grze�sik,�Alek�san�dra�Trze�ciak

GAzETA zrzEszONA W

DruK 
Ago�ra��SA�,ul.�Da�ni�szew�ska�27,
War�sza�wa

Re�dak�cja�nie�od�po�wia�da�za�treść�re�klam�

i�ogło�szeń�oraz�za�strze�ga�so�bie�pra�wo

skró�tu�nad�sy�ła�nych�ma�te�ria�łów.
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Zna my już li sty zgło szeń do 28. Raj -
du Rze szow skie go (8-10.08.2019).
Im pre za bę dzie wli cza na do czte -
rech kla sy fi ka cji; opu bli ko wa ne li -
sty do ty czą Raj do we go Tro feum Eu -
ro py FIA ERT (16 zgło szeń), Mi -
strzostw Stre fy Eu ro py Cen tral nej
FIA CEZ (tak że 16), Raj do wych Sa -
mo cho do wych Mi strzostw Pol ski
(52) oraz MO TUL Hi sto rycz nych Raj -
do wych Sa mo cho do wych Mi -
strzostw Pol ski (22 zgło sze nia,
w tym 4 bez po mia ru cza su). Jest
i pią ta li sta, obej mu ją ca wszyst kie
trzy pierw sze kon ku ren cje; na niej
wid nie ją 54 za ło gi. Wśród nich są
dwa zgło sze nia cze skie i jed no sło -
wac kie. 

–�Z je�dyn�ką�wy�star�tu�je�za�ło�ga�ze�spo�-
łu�Sko�da�Pol�ska�Mo�tor�sport,�ak�tu�al�ni�li�-
de�rzy� punk�ta�cji� RSMP� Mi�ko� Mar�czyk
z Szy�mo�nem�Go�spo�dar�czy�kiem.�Z dru�-
gim� nu�me�rem� star�to�wym� po�ja�wi� się
Mistrz� Pol�ski 2018,� Grze�gorz� Grzyb,

któ�re�go�pi�lo�tem�bę�dzie�Ro�bert�Hun�dla.
Obie�za�ło�gi�bę�dą� je�chać�w Sko�dach�Fa�-
biach�R5�–�wy�li�cza�Łu�kasz�Bie�gus,�dy�rek�-
tor�raj�du.�
–�Ko�lej�ne�trzy�za�ło�gi�po�ja�dą�w For�-

dach� Fie�sta� R5.� Bę�dą� to� wi�ce�li�de�rzy
RSMP� To�masz� Ka�sper�czyk� i Da�mian
Sy�ty�(nr 3),�Mar�cin�Sło�bo�dzian�i Ka�mil
Koz�droń� (4)� oraz� Sło�wa�cy� Vla�sti�mil
Ma�jerčák� i Pa�vol� Kušnier� (5).� Ja�kub
Brze�ziń�ski� z Da�riu�szem� Bur�ka�tem� na�-
kle�ją� nu�mer 6� na For�da� Fie�stę� Pro�to.
Z sió�dem�ką� po�ja�wią� się� Łu�kasz� Byś�ki�-
nie�wicz� i Zbi�gniew� Cie�ślar� (Hy�un�dai
i20�R5),� ósem�kę� przy�zna�no�Łu�ka�szo�wi
i To�ma�szo�wi� Ko�tar�bom� (Ci�tro�en� C3
R5),�ko�lej�ny�mi�za�ło�ga�mi�bę�dą�Ja�ro�sław
Koł�tun� i Ire�ne�usz�Ple�skot� (Ford�Fie�sta
R5,�nr 9)�i za�my�ka�ją�cy�czo�ło�wą�dzie�siąt�-
kę�Kac�per�Wró�blew�ski�z Jac�kiem�Spen�-
ta�nym� (Hy�un�dai� i20� R5)� –� uzu�peł�nia
Do�mi�nik�No�wo�ról,�wi�ce�dy�rek�tor� spor�-
to�wy�za�wo�dów.�

Sa�mo�cho�da�mi� w spe�cy�fi�ka�cji� R5
ma�ją�jesz�cze�wy�star�to�wać�Syl�we�ster�Pła�-
chyt�ka�z Jac�kiem�No�wa�czew�skim�(Ford
Fie�sta� R5,� nr 11)� oraz� Ma�ciej� Lu�biak
z To�ma�szem� Bor�ko� (Hy�un�dai� i20� R5,
nr 12).�Na li�ście�zgło�szeń�wid�nie�je�łącz�-
nie 11�aut�ka�te�go�rii�R5.�
W kla�sie�Open 4WD�oprócz� Brze�-

ziń�skie�go� ry�wa�li�zo�wać� bę�dzie� jesz�cze
sześć� za�łóg.� W Sko�dzie� Fa�bii� Pro�to,
z nr 18,� zo�ba�czy�my�zna�nych�z HRSMP
Ar�tu�ra�Ro�wiń�skie�go�i Mag�da�le�nę�To�kar�-
ską.� Czte�ry� za�ło�gi� zgło�si�ły� się� do kla�sy
HR2,� po�śród� nich� li�de�rzy� tej� punk�ta�cji
Mi�chał� i Ja�cek�Prycz�ko�wie�(Sub�a�ru�Im�-
pre�za,�nr 20).�
Prze�wo�dzą�cy� w kla�sy�fi�ka�cji 2WD

To�masz�Zbro�ja�i Ja�kub�Wró�bel�wy�stą�pią
w Ci�tro�enie�DS3� R3T� z nu�me�rem 24.
Ta�kim�sa�mym�au�tem�po�ja�dą�Cze�si�Egon
Sme�kal�i Ivo�Vy�bi�ral�(nr 28),�któ�rzy�jed�-
nak� nie� bę�dą� punk�to�wać� w RSMP.
W kla�sie 3�po�za�Zbro�ją�zgło�si�li�się�jesz�cze

To�masz� Wilk� z Ada�mem� Gła�dy�szem
(Re�nault�Clio,�nr 29).�
W naj�licz�niej� ob�sa�dzo�nej� kla�sie 4

po�ja�wi�ły�się�zgło�sze�nia 12�za�łóg.�Naj�wyż�-
szy�nu�mer�(25)�w tej�staw�ce�ma�ją�pro�-
wa�dzą�cy� po czte�rech� run�dach� RSMP
Łu�kasz� Le�wan�dow�ski� z Pio�trem� Bia�ło�-
wą�sem�(Peu�ge�ot 208�R2),�zaś�naj�niż�szy
(39)� przy�zna�no� Ma�cie�jo�wi� Za�rem�bie
i Ra�fa�ło�wi� Gold�ma�no�wi� (tak�że� Peu�ge�-
ot 208�R2).�Ta�kim�sa�mym�au�tem�po�je�-
dzie�mło�dy�rze�szo�wia�nin�Mar�cin�Wro�na,
pi�lo�to�wa�ny� przez� Ma�te�usza� Mar�tyn�ka
(nr 38),�któ�ry�w kla�sy�fi�ka�cji�ERT�Ju�nior
wal�czył�bę�dzie�z Cze�chem�Eri�kiem�Ca�-
isem,� któ�re�go� pi�lo�tem� jest� Jin�driška
Žáková�(Ford�Fie�sta�R2,�nr 32).�W kla�-
sie 4� zo�ba�czy�my� tak�że� je�dy�ną� na li�ście
zgło�szeń� ko�bie�tę� wśród� kie�row�-
ców� –� Bal�bi�nę�Gry�czyń�ską,� pi�lo�to�wa�ną
przez�Ta�de�usza�Bur�kac�kie�go� (Ford�Fie�-
sta�R2,�nr 34).�
Pięć� za�łóg� ma� się� ści�gać� w kla�sie

Open 2WD�(na cze�le�z prze�wo�dzą�cy�mi
w kla�sy�fi�ka�cji� An�drze�jem� Bor�kow�skim
i Mi�cha�łem�Jur�ga�łą�w BMW�M3�z nr 40),
a czte�ry� za�ło�gi� w Open 2WD�- (li�de�rzy
po czte�rech�run�dach�Bła�żej�Gaz�da�i Ma�-
ciej�Mi�ku�li�szyn�w Ci�tro�enie�C2�-R2�ma�ją
na li�ście�nr 45).�
W kla�sie�HR3�przy�ję�to�trzy�zgło�sze�-

nia� (w tym� za�ło�gi� Ja�kub� Żwi�rek/Pa�weł
Da�niec�w Re�nault�Clio�Wil�liams�nr 49,
któ�ra� jest� li�de�rem� tej� kla�sy).� W HR4
i HR5�są�zło�żo�ne�po dwa�zgło�sze�nia.�
W gro�nie� uczest�ni�ków� MO�TUL

HRSMP� pierw�sze� trzy� za�ło�gi� to� Piotr
Za�le�ski� z Pio�trem� Szad�kow�skim� (Po�-
rsche 911� SC,� nr 101),� Ro�bert� Lu�ty
z Mar�ci�nem�Ce�liń�skim� (Sub�a�ru� Le�ga�-
cy,� nr 102)� oraz� Fi�lip� Sto�pa� z Ro�ber�-
tem� Ślęcz�ką� (BMW� E30 318is,
nr 103).� Au�to�mo�bil�klub� Rze�szow�ski
bę�dą� re�pre�zen�to�wać� Pa�weł� Hof�f�man
z Mar�ci�nem�Bar�ło�gą�(SA�AB 96�V4�Ral�-
ly,�nr 114).�
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Już nie dłu go każ dą spra wę po dat -
ko wą bę dzie moż na za ła twić
w elek tro nicz nym urzę dzie skar bo -
wym. Do ce lo wo por tal e -Urząd
Skar bo wy ma dzia łać na po dob nej
za sa dzie, co ban ko wość elek tro -
nicz na. Po za lo go wa niu bę dzie
moż na spraw dzić stan swo ich roz li -
czeń, a urząd SMS -em przy po mni
o prze le wie. Do dat ko wo przez  in -
ter net bę dzie moż na za ła twić spra -
wy zwią za ne z PIT, CIT i VAT. Po la cy
co raz chęt niej ko rzy sta ją z no wych
moż li wo ści. W 2019 ro ku po -
nad 70 proc. po dat ni ków roz li czy ło
się z fi sku sem w for mie elek tro -
nicz nej.

–� Por�tal� e�-Urząd� Skar�bo�wy� to� roz�-
wią�za�nie,�któ�re�bę�dzie�ob�słu�gi�wa�ło�kom�-
plek�so�wo� klien�tów� dro�gą� cy�fro�wą
od mo�men�tu� zło�że�nia� de�kla�ra�cji,
przez  moż�li�wość� jej� zwe�ry�fi�ko�wa�nia,
aż po spraw�dze�nie,�na ja�kim�eta�pie� jest
mo�ja�spra�wa.�Usłu�ga�do�stęp�na�bę�dzie�za�-
rów�no� dla  firm,� jak� i osób� in�dy�wi�du�al�-
nych –�pod�kre�śla�w roz�mo�wie�z agen�cją
New�se�ria� In�no�wa�cje� Da�riusz� Śpie�wak,
wi�ce�pre�zes� Pol�skiej� Izby� In�for�ma�ty�ki
i Te�le�ko�mu�ni�ka�cji.
Elek�tro�nicz�ny� urząd� skar�bo�wy� ma

przede�wszyst�kim�uła�twić�ży�cie,�za�rów�-
no� zwy�kłym� po�dat�ni�kom,� jak� i przed�-

się�bior�com.�Pierw�sze�udo�god�nie�nia�ma�-
ją�zo�stać�wdro�żo�ne�jesz�cze�w tym�ro�ku,
a ko�lej�ne� bę�dą� ofe�ro�wa�ne� stop�nio�wo.
Z da�nych� re�sor�tu� fi�nan�sów�wy�ni�ka,� że
na pierw�szym�eta�pie�da�ne�ma�ją�być�ak�-
tu�ali�zo�wa�ne,� a wdro�że�nie� no�wej� tech�-
no�lo�gii� uła�twi� skła�da�nie� de�kla�ra�cji� po�-
dat�ko�wych,�w tym� umoż�li�wi� pod�pi�sy�-
wa�nie� de�kla�ra�cji� pro�fi�lem� za�ufa�nym.

Do�ce�lo�wo� po�dat�nik� bę�dzie� mógł
spraw�dzić�w jed�nym�miej�scu,�ja�kie�do�-
ku�men�ty�zło�żył�do urzę�du,� ja�kie� in�for�-
ma�cje�urząd�do nie�go�prze�słał�oraz ja�ki
jest�stan�roz�li�czeń.�Do�dat�ko�wo�je�śli�da�-
na�oso�ba�wy�stę�pu�je�ja�ko�po�dat�nik,�płat�-
nik� czy�peł�no�moc�nik,� to�w swo�ich� ro�-
lach� znaj�dzie� kom�plet� in�for�ma�cji.�Do�-
ce�lo�wo� e�-urząd� ma� dzia�łać� na po�dob�-

nych� za�sa�dach� co� ban�ko�wość� elek�tro�-
nicz�na.�Na swo�im�kon�cie�bę�dzie�moż�na
zna�leźć� wszyst�kie� in�for�ma�cje,� w tym
choć�by�zwią�za�ne�z e�-PIT.
– To,�co�jest�w tej�chwi�li�opi�sy�wa�ne

ja�ko�Twój�e�-PIT,�czy�li�moż�li�wość�spraw�-
dze�nia,� jak� zo�stał� zło�żo�ny� do�ku�ment,
na ja�kim�eta�pie�jest�je�go�ob�słu�ga�czy�jest
zwrot,� to� bę�dzie� do�ty�czy�ło� wszyst�kich
in�nych� po�dat�ków,� nie  tyl�ko� po�dat�ku
PIT,� lecz� tak�że� CIT,� VAT� i po�zo�sta�-
łych –�za�po�wia�da�Da�riusz�Śpie�wak.
Z czę�ści�udo�god�nień�moż�na�już�sko�-

rzy�stać.�Na Por�ta�lu�Po�dat�ko�wym�moż�na
od te�go� ro�ku� m.� in.� roz�li�czyć� po�da�tek
od czyn�no�ści� cy�wil�no�praw�nych,� spad�-
ków� i da�ro�wizn� czy� kar�tę� po�dat�ko�wą.
Po zmia�nach�udo�god�nień�bę�dzie�znacz�nie
wię�cej,�a przez in�ter�net�bę�dzie�moż�na�za�-
ła�twić� spra�wy� zwią�za�ne� z PIT,� CIT
i VAT.
Elek�tro�nicz�ne� kon�ta� po�dat�ni�ków,

nad któ�ry�mi� trwa�ją� jesz�cze� pra�ce,�ma�ją
z ko�lei�umoż�li�wić�wgląd�we�wszyst�kie�in�-
for�ma�cje,� ja�kie� gro�ma�dzi� o nas� urząd.
O ile�przez Plat�for�mę�Usług�Elek�tro�nicz�-
nych�moż�na�spraw�dzić,�czy�pra�co�daw�ca
od�pro�wa�dza�za nas�skład�ki�w od�po�wied�-
niej�wy�so�ko�ści,�tak�przez e�-Urząd�Skar�-
bo�wy� bę�dzie� moż�na� kon�tro�lo�wać,� czy
pra�co�daw�ca�od�pro�wa�dza� za�licz�ki� na po�-
da�tek.

No�we� roz�wią�za�nia� są� sze�ro�ko� kon�-
sul�to�wa�ne�tak,�by�ko�rzy�sta�nie�z udo�god�-
nień�fak�tycz�nie�uła�twi�ło�ży�cie.
–  Człon�ko�wie� PIIT� czyn�nie� bio�rą

udział�w tym�przed�się�wzię�ciu.�Ja�ko�Izba
chcie�li�by�śmy� za�rów�no� uczest�ni�czyć
w pro�ce�sie� de�fi�nio�wa�nia� wy�ma�gań,� jak
i opi�sy�wa�nia� te�go,� co� jest� do zro�bie�nia.
Czę�sto�Mi�ni�ster�stwo�Fi�nan�sów�czy�Mi�ni�-
ster�stwo�Cy�fry�za�cji�kon�sul�tu�je�z na�mi�to,
co�jest�do wy�ko�na�nia.�Po�ma�ga�my�zwe�ry�-
fi�ko�wać,� czy� efek�ty� zo�sta�ły� osią�gnię�te,
opi�niu�jąc�do�ku�men�ty,�przed�sta�wia�jąc�na�-
sze�sta�no�wi�ska –�tłu�ma�czy�Da�riusz�Śpie�-
wak.
No�wy�e�-urząd�ma�być�dla Po�la�ków

du�żym� uła�twie�niem.� Zwłasz�cza� że� nie�-
mal�co�czwar�ty�z nas�przy�zna�je,�że�urzę�-
du�skar�bo�we�go�po pro�stu�się�boi�(ba�da�-
nie�„Po�la�cy�o po�dat�kach”�prze�pro�wa�dzo�-
ne�na zle�ce�nie�Cen�trum�im.�Ada�ma�Smi�-
tha).� Dzię�ki� wpro�wa�dza�nym� zmia�nom
du�żo�czyn�no�ści�uda�ło�się�znacz�nie�upro�-
ścić.� Roz�wią�za�nie� Twój� e�-PIT� po�zwa�la
au�to�ma�tycz�nie� roz�li�czyć�się�z US,�a de�-
kla�ra�cje�PIT�-37�i PIT�-38�wy�peł�nia�za nas
Kra�jo�wa�Ad�mi�ni�stra�cja�Skar�bo�wa.
Z da�nych� re�sor�tu� fi�nan�sów�wy�ni�ka,

że�w tym�ro�ku�po�nad 70�proc.�po�dat�ni�-
ków� roz�li�czy�ło� się� z fi�sku�sem�w for�mie
elek�tro�nicz�nej. 

ŹrÓ DŁO: NEW sE rIA. Pl

Elektroniczny urząd skarbowy 
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Dzię ki stu krot ne mu zwięk sze niu
pręd ko ści prze sy łu da nych wdro że -
nie sie ci 5G po zwo li bez piecz nie
na wi go wać sa mo cho da mi au to no -
micz ny mi. Już dziś po wsta ją roz -
wią za nia go to we do pra cy w tym
stan dar dzie, a pro du cen ci aut co -
raz śmie lej otwie ra ją się na ideę
aut po łą czo nych. Dzię ki łącz no ści
z in fra struk tu rą, in ny mi użyt kow ni -
ka mi i in ter ne tem jaz da sa mo cho -
dem sta nie się nie  tyl ko bez piecz -
niej sza, lecz tak że przy jem niej sza.
Ko lej nym kro kiem bę dzie wdro że -
nie roz wią zań z za kre su sztucz nej
in te li gen cji, ta kich jak asy sten ci
gło so wi.

–� Obec�ne� mo�de�my� pra�cu�ją�ce
w stan�dar�dzie 4G/5G� umoż�li�wia�ją� do�-
stęp�do in�ter�ne�tu� i da�nych�w chmu�rze,

dzię�ki� cze�mu�mo�że�my� ko�rzy�stać�w po�-
jeź�dzie� z usług� in�for�ma�cyj�no�-roz�ryw�ko�-
wych�czy�na�wi�ga�cji.�Po�przez�za�sto�so�wa�-
nie� roz�wią�za�nia� CV2X�mo�dem� umoż�li�-
wia�po�łą�cze�nie�sa�mo�cho�du�z oto�cze�niem,
czy�li�np.�z in�ny�mi�sa�mo�cho�da�mi�czy�ele�-
men�ta�mi� in�fra�struk�tu�ry.� Obec�nie� przy�-
czy�nia� się� to� do po�pra�wy� bez�pie�czeń�-
stwa,�zaś�w przy�szło�ści�uła�twi� jaz�dę�po�-
jaz�da�mi�au�to�no�micz�ny�mi�– mó�wi�agen�cji
in�for�ma�cyj�nej� New�se�ria� In�no�wa�cje�Ma�-
ged�Za�ki�z Qu�al�comm�Tech�no�lo�gies.
Na re�wo�lu�cję 5G�w mo�to�ry�za�cji�go�-

to�wy�jest�tak�że�Qu�al�comm.
–� Za�kła�da�my,� że� pierw�sze� po�jaz�dy

wy�po�sa�żo�ne� w tech�no�lo�gię 5G� po�ja�wią
się�na ryn�ku�do 2022�ro�ku.�Opra�co�wa�na
przez nas�plat�for�ma�zo�sta�nie�za�mon�to�wa�-
na�w po�jaz�dach�już�w 2021�ro�ku.�Wcze�-

Superszybka
sieć 5G 
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śniej� jed�nak�pla�nu�je�my�wdro�że�nie�tech�-
no�lo�gii C�-V2X,�któ�ra�uła�twi�nam�przej�-
ście�z roz�wią�zań 4G�na 5G�w za�sto�so�wa�-
niach�ukie�run�ko�wa�nych�na po�pra�wę�bez�-
pie�czeń�stwa.�Za�kła�da�my,�że�tech�no�lo�gia
ta� po�ja�wi� się� na dro�gach�w 2020� ro�ku.
Po�nad�to� Ford� ogło�sił,� że� od 2022� ro�ku
wszyst�kie� po�jaz�dy� pro�du�ko�wa�ne
przez kon�cern�w Sta�nach�Zjed�no�czo�nych
bę�dą� wy�po�sa�żo�ne� w tech�no�lo�gię
CV2X�– za�po�wia�da�Ma�ged�Za�ki.
Sieć 5G� zmie�ni� jed�nak� nie  tyl�ko

obec�ny� spo�sób� pro�wa�dze�nia� po�jaz�dów,
lecz� tak�że� au�to�no�micz�ną� jaz�dę� w przy�-
szło�ści.�Tech�no�lo�gia 5G�bę�dzie�wpły�wa�ła
na spo�sób�kie�ro�wa�nia�po�jaz�da�mi.�Licz�ne
tech�no�lo�gie� wspo�ma�ga�ją�ce� spra�wią,� że
jaz�da�sta�nie�się�nie tyl�ko�bez�piecz�niej�sza,
lecz�tak�że�przy�jem�niej�sza.�Za�sto�so�wa�nie
do�dat�ko�wych� ka�mer� oraz  roz�wią�zań
tech�no�lo�gicz�nych�umoż�li�wia�ją�cych�po�łą�-
cze�nie� po�jaz�du� z oto�cze�niem� zwięk�szy
po�ziom� bez�pie�czeń�stwa� i po�zwo�li
na uchro�nie�nie�się�przed nie�bez�piecz�ny�-
mi� sy�tu�acja�mi� na dro�dze.� Już� te�raz� po�-
dob�ne� sys�te�my� in�sta�lo�wa�ne� są�w sa�mo�-
cho�dach.
Naj�now�sze� au�ta� roz�po�zna�ją� zna�ki

dro�go�we,� dzię�ki� tem�po�ma�to�wi� ada�pta�-

cyj�ne�mu�utrzy�mu�ją�pręd�kość�za ja�dą�cym
przed ni�mi�sa�mo�cho�dem,�a na�wet�po�tra�-
fią�roz�po�znać�zmę�cze�nie�kie�row�cy�za po�-
mo�cą� za�in�sta�lo�wa�nych� ka�mer.� Z ko�lei
sys�tem�ka�mer 360�po�zwa�la�ob�ser�wo�wać
oto�cze�nie.

–� Opra�co�wa�li�śmy� nie�zwy�kle� efek�-
tyw�ny� chip,� któ�ry� po za�mon�to�wa�niu
w po�jeź�dzie�ob�słu�gu�je�wszyst�kie�wy�świe�-
tla�cze�czy�ka�me�ry.�Mo�że�my�za�in�sta�lo�wać
ka�me�rę�we�wnątrz�sa�mo�cho�du,�któ�ra�bę�-
dzie�mo�ni�to�ro�wać�kie�row�cę,�kon�tro�lu�jąc,

czy�jest�on�do�sta�tecz�nie�sku�pio�ny�na dro�-
dze.� Moż�na� rów�nież� umie�ścić� ka�me�ry
na ze�wnątrz�po�jaz�du,�dzię�ki� któ�rym�za�-
rów�no�kie�row�ca,�jak�i pa�sa�że�ro�wie�z ty�łu
po�jaz�du�bę�dą�mo�gli�ob�ser�wo�wać�oto�cze�-
nie� na wy�świe�tla�czu� umiesz�czo�nym
przed ni�mi�– opo�wia�da�eks�pert.
Obec�nie� do peł�ne�go� wy�ko�rzy�sta�nia

in�te�li�gent�nych�sys�te�mów�w sa�mo�cho�dzie
nie�zbęd�ny� jest� czło�wiek.�W przy�szło�ści
sys�te�my�te�bę�dą�w peł�ni�au�to�no�micz�ne,
dzię�ki�prze�ło�mo�wej� szyb�ko�ści� trans�mi�sji
da�nych� bez� prak�tycz�nie� żad�nych� opóź�-
nień�w od�bio�rze�sy�gna�łów.�Sie�cio�we�pro�-
gra�my�na�wi�ga�cyj�ne 4G�ofe�ro�wa�ne�obec�-
nie� przez  prze�woź�ni�ków� i fir�my� IT� po�-
trze�bu�ją�od kil�ku�do na�wet�kil�ku�dzie�się�-
ciu� mi�nut,� aby� zak�tu�ali�zo�wać� ma�pę
i prze�li�czyć�tra�sę.�Ko�rzy�sta�jąc�z sie�ci 5G,
któ�ra�jest 100�ra�zy�szyb�sza,�moż�li�we�bę�-
dzie�od�zwier�cie�dle�nie�in�for�ma�cji�o ru�chu
dro�go�wym�w cza�sie�rze�czy�wi�stym.
Usłu�gi�w chmu�rze�bę�dą�obej�mo�wa�ły

tak�że�m.�in.�ak�tu�ali�za�cje�opro�gra�mo�wa�nia
czy�na�wet�re�ali�za�cję�zdal�nych�usług�dia�-
gno�stycz�nych.�Umoż�li�wią�słu�cha�nie�mu�-
zy�ki�z ser�wi�sów�stre�amin�go�wych,�za�pew�-
nią� do�stęp�do in�te�re�su�ją�cych� in�for�ma�cji
oraz otwo�rzą�no�we�moż�li�wo�ści�w za�kre�-

sie� na�wi�ga�cji,� ta�kie� jak� im�ple�men�ta�cja
roz�wią�zań�z za�kre�su�roz�sze�rzo�nej�rze�czy�-
wi�sto�ści,�a tak�że�sztucz�nej�in�te�li�gen�cji.
–�Ko�lej�nym�roz�wią�za�niem�jest�wpro�-

wa�dze�nie�do na�szych� sa�mo�cho�dów�wir�-
tu�al�nej�asy�stent�ki�Ale�xy,�któ�ra�uła�twi�na�-
wi�ga�cję,� wy�szu�ka� po�trzeb�ne� tre�ści� czy
też�wska�że�wy�bra�ne�miej�sce�lub�re�stau�ra�-
cję,�do któ�rych�chce�my�się�udać�– za�po�-
wia�da�Ma�ged�Za�ki.
Qu�al�comm�jesz�cze�w tym�ro�ku�chce

stwo�rzyć�re�fe�ren�cyj�ny�pro�jekt�sa�mo�cho�du
wy�po�sa�żo�ne�go� w ujed�no�li�co�ną� plat�for�mę
ko�mu�ni�ka�cyj�ną.�Fir�ma�przed�sta�wi�rów�nież
swo�ją�wi�zję�po�jaz�du�przy�szło�ści�pra�cu�ją�ce�-
go�przy za�sto�so�wa�niu�mo�de�mu �Snap�dra�-
gon.�Ten�na�to�miast�ofe�ru�je� sze�reg�moż�li�-
wo�ści,�w tym rów�nież�opar�tych�na sztucz�-
nej�in�te�li�gen�cji,�za�rzą�dza�niu�gra�fi�ką�i więk�-
szej�licz�bie�roz�wią�zań�in�for�ma�tycz�nych�za�-
pew�nia�ją�cych�no�we�funk�cje�w po�jeź�dzie.
Naj�now�szy� ra�port� SNS�Te�le�com�&

IT� wska�zu�je,� że� glo�bal�ne� wy�dat�ki
na tech�no�lo�gię�ko�mu�ni�ka�cyj�ną�V2X�osią�-
gną�war�tość 1,2�mld�dol.�rocz�nie�do koń�-
ca 2022� ro�ku.�Do te�go�mo�men�tu�po�łą�-
czo�nych�z sie�cią�bę�dzie�już�pra�wie 6�mln
sa�mo�cho�dów�na ca�łym�świe�cie.
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Zadbany ogród to przyjemność dla zmysłów
Pra ce w ogro dzie mo że my wy ko ny -
wać aż do pierw szych mro zów, jed -
nak że by zi ma nas nie za sko czy ła
war to je za koń czyć w li sto pa dzie.
Naj waż niej sze dla traw ni ka to usu -
nąć opa dłe li ście i in ne ma te ria ły
or ga nicz ne. Je śli przy kry je je śnieg,
roz kła da ją ce się reszt ki or ga nicz ne
mo gą do pro wa dzić do po wsta wa -
nia ple śni i wio sną za sta nie my
nasz ogród w opła ka nym sta nie.
Za nim ro śli ny zła pią pierw sze mro -
zy, trze ba prze ko pać grząd ki i usu -
nąć chwa sty. 

–� Aby� do�brze� na�wod�nić,� na�po�wie�-
trzyć�i prze�mro�zić�zie�mię�w ogro�dzie,�po�-
le�ca�się�zo�sta�wie�nie�grzą�dek�w tzw.�ostrej
ski�bie,�czy�li�nie�roz�gra�biać�po�wsta�ją�cych
gru�dek�zie�mi�–�za�le�ca�mgr�inż.�arch.�kraj.
Te�re�sa� Za�or�ska� –� Łu�ka�szuk,� spe�cja�li�sta

opie�ku�ją�cy�się�ogro�da�mi�w Ma�nor�Ho�use
SPA�Chle�wi�ska.�Je�śli�po�go�da�nie�po�ma�ga
nam�w na�wod�nie�niu�ogro�du,�na�le�ży�pod�-
lać�ro�śli�ny,�szcze�gól�nie�zi�mo�zie�lo�ne,�któ�-
re�mu�szą�zgro�ma�dzić�więk�szą�wil�got�ność
w gle�bie�przed okre�sem�zi�mo�wym.

Naj bar dziej wraż li we ro śli ny
Pod�czas�je�sien�nych�prac�w ogro�dzie

zwróć�my�uwa�gę�na mło�de�ro�śli�ny,�po�sa�-
dzo�ne�w tym�se�zo�nie,�a tak�że�na te�naj�-
bar�dziej�wraż�li�we�na mro�zy.�W ja�ki�spo�-
sób� je� za�bez�pie�czyć?�Naj�le�piej� spraw�dzi
się� bia�ła� agrow�łók�ni�na,� któ�rą� otu�li�my
mniej�sze� ro�śli�ny,� wią�żąc� ją� sznur�kiem
na sa�mym�do�le�ło�dy�gi.�Ro�śli�ny�zrzu�ca�ją�ce
li�ście�moż�na�okryć�sło�mia�ny�mi�cho�cho�ła�-
mi� lub� stro�iszem� z ga�łą�zek.�Osło�na� nie
mo�że�być�ba�rie�rą�dla�po�wie�trza,�dla�te�go
nie�wol�no�sto�so�wać�fo�lii.�Du�że�oka�zy�ci�-

sów� i ja�łow�ców� trze�ba� zwią�zać,� aby
pod na�po�rem�śnie�gu�nie�roz�ła�ma�ły�się. 

Po ra da eks per ta: 
Jak za bez pie czyć ró że?
„Szcze�gól�nie�szla�chet�ne�od�mia�ny�wy�-

ma�ga�ją� i są� war�te� okry�wa�nia.� Każ�dy
krzew�po�wi�nien�zo�stać�okop�co�wa�ny�u na�-
sa�dy,� by� za�bez�pie�czyć� ko�rze�nie.�W tym
ce�lu�na�le�ży�usy�pać�u pod�sta�wy�kop�czyk
z zie�mi�(mo�że�ją�za�stą�pić�ko�ra,�torf�lub�su�-
che�li�ście)�wy�so�ko�ści 20-30 cm.�Je�śli�ko�-
piec�zbu�do�wa�ny�jest�z ma�te�ria�łu�po�dat�ne�-
go�na roz�wie�wa�nie�to�na�le�ży�go�do�dat�ko�-
wo�przy�kryć.�Ró�że�przy pod�po�rach,�pną�-
ce� się,� po�win�no� się� rów�nież� okryć� np.
agrow�łók�ni�ną.� Mło�de,� nie�roz�ga�łę�zio�ne
„pną�cza”�moż�na�zdjąć�ostroż�nie�z pod�po�-
ry�i przy�kryć�stro�iszem�lub�ma�tą�sło�mia�-
ną.�Ró�że�pien�ne,�o gięt�kich�ło�dy�gach�ro�-
sną�ce�w for�mie�drze�wek�kop�czy�ku�je� się
tak� sa�mo,� a do�dat�ko�wo� ich� ko�ro�nę
(po od�wią�za�niu�od pod�po�ry)�na�le�ży�de�li�-
kat�nie�przy�giąć�do zie�mi�i umo�co�wać�pa�-
li�ka�mi.�Zwią�za�ną�ko�ro�nę�rów�nież�ob�sy�pu�-
je�my� zie�mią� lub� ko�rą.”� –�mgr� inż.� arch.
kraj.�Te�re�sa�Za�or�ska�–�Łu�ka�szuk,�spe�cja�li�-
sta�opie�ku�ją�cy�się�ogro�da�mi�wMa�nor�Ho�-
use�SPA�Chle�wi�ska.
Przy wy�bo�rze�ro�dza�ju�osło�ny�kie�ruj�-

my�się�przede�wszyst�kim�po�trze�ba�mi�ro�-
śli�ny,� ale� weź�my� pod uwa�gę� rów�nież
aspekt� eko�lo�gicz�ny.�Uży�waj�my� stro�iszy,
je�śli�ma�my�na dział�ce�drze�wa�igla�ste�oraz
li�ści�w siat�kach�o drob�nych�oczkach�(któ�-
re�za�po�bie�gną�roz�wie�wa�niu)�je�śli�je�sie�nią
ze�bra�li�śmy�je�z na�sze�go�traw�ni�ka.

re lak su ją cy ogród 
to tak na praw dę świat zmy słów
Wła�ści�wa� pie�lę�gna�cja� ro�ślin� spra�wi,

że�wio�sną�i la�tem�bę�dzie�my�mo�gli�znów
kom�for�to�wo� wy�po�czy�wać� na na�szym

pry�wat�nym�ło�nie�na�tu�ry.�–�Aby�we�wła�-
snym�ogro�dzie�stwo�rzyć�praw�dzi�wie�re�-
lak�su�ją�cą� au�rę,� pod�czas� pro�jek�to�wa�nia
ogro�du� kie�ruj�my� się� zmy�sła�mi.� Wie�le
osób�wy�po�czy�wa�ją�cych�na świe�żym�po�-
wie�trzu�nie�do�strze�ga�prze�my�śla�nych�za�-
sad� pro�jek�to�wa�nia� ogro�du.� Od�czu�wa� je
jed�nak� na po�zio�mie� pod�świa�do�mo�-
ści� –� zmy�sła�mi� –� wzro�kiem,� wę�chem,
słu�chem�i do�ty�kiem�–�mó�wi�Te�re�sa�Za�-
or�ska�–�Łu�ka�szuk. 

Wzrok: Kon�tra�sto�we� ze�sta�wie�nia
przy�cią�ga�ją� wzrok,� jed�nak� je�śli� cho�dzi
o uspo�ko�je�nie� i zre�lak�so�wa�nie� naj�le�piej
spraw�dza�ją�się�ro�ślin�ne�kom�po�zy�cje�zbu�-
do�wa�ne�har�mo�nij�ne,�do�bra�ne�na za�sa�dzie
po�do�bieństw� w wy�glą�dzie� ro�ślin.� Mo�gą
one�być�zróż�ni�co�wa�ne,�by�wi�dok�nie�był
nud�ny,�jed�nak�po�win�ny�ła�god�nie�prze�pla�-
tać�się�ze�so�bą�łą�cząc�róż�ne�bar�wy�i fak�-
tu�ry�li�ści,�kwia�tów�czy�wiel�ko�ści�i kształ�-
ty�ca�łych�ro�ślin.

Węch: De�li�kat�nie�pach�ną�ce� ro�śli�ny
wy�wo�łu�ją�po�zy�tyw�ne�sko�ja�rze�nia.�Bar�dzo
do�brze� od�bie�ra�ny� jest� za�pach� la�wen�dy,
kon�wa�lii� czy� ko�ci�mięt�ki.� Ro�śli�ny� na�le�ży
sto�so�wać�z umia�rem,�w pew�nym�od�da�le�-
niu�od wy�po�czy�wa�ją�ce�go,�by�za�pach�nie
stał�się�draż�nią�cy.

słuch: Nie�zwy�kle� po�żą�da�nym� ele�-
men�tem� w ogro�dzie� (ale� i we� wnę�-
trzach),� wspo�ma�ga�ją�cym� osią�gnię�cie� re�-
lak�su� jest�wo�da�w każ�dej�po�sta�ci.�Mo�że
to� być� szem�rzą�ce� źró�deł�ko� czy� ka�pią�ca
fon�tan�na.�Zmysł�słu�chu�moż�na�też�po�bu�-
dzić� uży�wa�jąc� od�po�wied�nich� ro�ślin,� np.
szu�mią�cych� traw� czy� sze�lesz�czą�cych
na wie�trze�brzóz.

Do tyk: By�po�czuć�kon�takt�z zie�mią
do�brze�jest�za�trosz�czyć�się�o ka�wa�łek�wy�-
pie�lę�gno�wa�ne�go� traw�ni�ka,� po któ�rym
moż�na�cho�dzić�bo�so�czy�na�wet�się�na nim
po�ło�żyć.� Uświa�do�mie�nie� so�bie� ogro�mu
i nie�zwy�kło�ści�zie�mi�z któ�ra�wcho�dzi�się
w bez�po�śred�ni� kon�takt�ma�w so�bie� cos
z ko�smicz�ne�go�do�zna�nia�ka�thar�sis�i mo�że
być�nie�zwy�kle�re�lak�su�ją�ce.
Dla�tych,�któ�rzy�nie�ma�ją�te�go�kom�-

for�tu� ja�kim� jest� przy�do�mo�wy� ogró�dek,
al�ter�na�ty�wą� jest� od�wie�dze�nie� Ogro�du
Me�dy�ta�cji�i pra�wie 10-hek�ta�ro�we�go�par�-
ku�z dwo�ma�za�ry�bio�ny�mi�sta�wa�mi�wMa�-
nor� Ho�use� SPA� w Chle�wi�skach.� Tu
o krze�wy,� kwia�ty� i po�zo�sta�łe� ro�śli�ny
trosz�czą� się� spe�cja�li�ści,� z mgr� inż.� arch.
kraj.�Te�re�są�Za�or�ską�–�Łu�ka�szuk�na cze�-
le.�W pięk�nym�par�ku�oka�la�ją�cym�hi�sto�-
rycz�ny�Pa�łac�Od�ro�wą�żów�znaj�du�ją�się�na�-
wet�drze�wa�–�po�mni�ki�przy�ro�dy.
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