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reklama

Ochot ni cze Huf ce Pra cy to jed nost ka
pań stwo wa ukie run ko wa na na dzia -
ła nia skie ro wa ne ku mło dzie ży do 25
ro ku ży cia. Kon cen tru je się przede
wszyst kim na mło dzie ży za gro żo nej
wy klu cze niem spo łecz nym oraz oso -
ba mi wcho dzą cy mi na ry nek pra cy
i ma ją cy mi trud no ści w pod ję ciu
i utrzy ma niu za trud nie nia. W do bie
kry zy su sy tu acja na ryn ku pra cy jest
bar dzo trud na. 

Wpły wa ona ne ga tyw nie na ab sol -
wen tów szkół śred nich, czy li mło dzież
bar dzo czę sto po sia da ją cą już wy kształ co -
ny za wód. Brak miejsc pra cy i per spek tyw
na przy szłość po wo du ją, że mło dzież co -
raz czę ściej się ga po usłu gi ofe ro wa ne
przez OHP. W tej wła śnie ma te rii swo ją
ro lę do sko na le speł nia kro śnień skie Cen -
trum Edu ka cji i Pra cy Mło dzie ży oraz
funk cjo nu ją cy w je go ra mach Re jo no wy
Ośro dek Szko le nia Za wo do we go Mło -
dzie ży. Zwra ca ją się do nas oso by za in te -
re so wa ne pod nie sie niem swo ich kwa li fi ka -
cji za wo do wych, w tym umie jęt no ści twar -
dych, zwią za nych z pra cą w wy bra nym za -
wo dzie. Do dat ko wo ofe ru je my moż li wość
spo tka nia z do rad cą za wo do wym oraz
sko rzy sta nie z ofert pra cy ofe ro wa nych
przez Mło dzie żo we Biu ro Pra cy.

W trak cie spo tkań z do rad ca mi za wo -
do wy mi mło dzież ma moż li wość po zna -
nia swo ich pre dys po zy cji za wo do wych,
na by cia umie jęt no ści po ru sza nia się
po ryn ku pra cy, po zna nia spo so bów po -

szu ki wa nia pra cy oraz na ucze nia się przy -
go to wy wa nia pro fe sjo nal ne go port fo lio.
Oso by, któ re po szu ku ją pra cy ma ją moż -
li wość ko rzy sta nia z usług Mło dzie żo we -
go Biu ra Pra cy, do któ re go co dzien nie
zgła sza się wie le osób. Po wy peł nie niu sto -
sow nych do ku men tów za in te re so wa ne
oso by ma ją moż li wość ko rzy sta nia z ofert
pra cy pro po no wa nych przez Mło dzie żo -
we Biu ro Pra cy. 

W chwi li obec nej w kro śnień skim
CE iPM re ali zo wa ny jest tak że pro jekt,,
No we Per spek ty wy”„. Jest on współ fi nan -

so wa ny ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. Je go ad re -
sa tem jest mło dzież nie -
uczą ca się i nie pra cu ją ca
w wie ku 18-25 lat. W ra mach
pro jek tu uczest ni cy od by li już za ję cia
z do rad cą za wo do wym, z psy cho lo giem,
za ję cia z przed się bior czo ści, za ję cia z ję zy -
ka an giel skie go oraz kurs ECDL (eu ro pej -
skie kom pu te ro we pra wo jaz dy). Obec nie
mło dzież uczest ni czy w kur sie pra wa jaz -

dy ka te go rii „B” oraz w kur sach za wo do -
wych: kel ner – bar man, pra wo jaz dy ka te -
go rii „C”, spa wacz me to dą MAG oraz
spe cja li sta han dlo wiec (z ob słu gą ka sy fi -
skal nej, fak tu ro wa niem, ma ga zy no wa -
niem, ob słu gą wóz ków wi dło wych, ob słu -
gą spe cja li stycz nych pro gra mów kom pu -
te ro wych oraz ob słu gą klien ta). Po od by -
ciu kur sów za wo do wych uczest ni cy we -
zmą do dat ko wo udział w prak ty kach za -
wo do wych. Szko le nia zo sta ły przy go to wa -
ne pod po trze by uczest ni ków pro jek tu,
tak aby stwo rzyć dla nich jak naj więk sze
szan se na sa mo re ali za cję w wy bra nym za -
wo dzie i zna le zie nie za trud nie nia po za -
koń cze niu pro jek tu. Udział w pro jek cie
jest cał ko wi cie bez płat ny. Uczest ni cy ma ją
za pew nio ne ma te ria ły dy dak tycz ne, zwrot
kosz tów do jaz du na za ję cia oraz wy ży wie -

nie w trak cie trwa nia za jęć.
Do osób, któ re nie kwa li fi ku ją
się do pro jek tu, ale chcą pod -
nieść swo je kwa li fi ka cje
i umie jęt no ści skie ro wa na jest
ofer ta kro śnień skie go od dzia -
łu Re jo no we go Ośrod ka
Szko le nia Za wo do we go Mło -
dzie ży. Oso by za in te re so wa -

ne mo gą wziąć tam udział w róż -
ne go ro dza ju kur sach i szko le niach

pod no szą cych kwa li fi ka cje za wo do we. Za -
in te re so wa nie kur sa mi i szko le nia mi jest
bar dzo du że. W ofe ro wa nych przez nas
szko le niach mo gą brać udział oso by nie
tyl ko bez ro bot ne, ale tak że oso by uczą ce

się i pra cu ją ce. W Re jo no wym Ośrod ku
Szko le nia Za wo do we go Mło dzie ży od by -
wa ją się m.in. kur sy: ob słu gi ka sy fi skal -
nej, fak tu rzy sta -ma ga zy nier, kom pu te ro -
we, kur sy z za kre su księ go wo ści, kur sy wy -
cho waw ców pla có wek wy po czyn ku dzie ci
i mło dzie ży, kie row ni ka wy cie czek szkol -
nych i kie row ni ka ko lo nii, szko le nia z za -
kre su pierw szej po mo cy przed me dycz nej
oraz kur sy ję zy ka mi go we go, a w kwiet niu
br. w Iwo ni czu roz pocz nie się kurs pe da -
go gicz ny. 

Ko rzy sta nie z usług OHP z ca łą pew -
no ścią zwięk szy szan se mło dych osób
na ryn ku pra cy. Da je ono mło dzie ży moż -
li wość pod nie sie nia wła snych umie jęt no -
ści i kwa li fi ka cji oraz po ma ga w zna le zie -
niu pra cy. Wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne ko rzy sta niem z usług OHP za pra sza -
my do biu ra Cen trum Edu ka cji i Pra cy
Mło dzie ży i Re jo no we go Ośrod ka Szko le -
nia Za wo do we go Mło dzie ży w Kro śnie,
ul. Le wa kow skie go 7. 

Au to rzy tek stu:
Ka ta rzy na Du dek 

– re fe rent ds. ROSZM, 
Re jo no wy Ośro dek 

Szko le nia Za wo do we go 
Mło dzie ży w Prze my ślu, 

od dział w Kro śnie
Mar cin Ka le niec ki – do rad ca 

za wo do wy II stop nia,
Cen trum Edu ka cji 

i Pra cy Mło dzie ży w Kro śnie

Kro śnień skie Cen trum Edu ka cji i Pra cy Mło dzie ży 

Kro śnień skie Cen trum Edu ka cji i Pra cy Mło dzie ży oraz Re jo no wy Ośro dek Szko le nia
Za wo do we go Mło dzie ży dzia ła ją na rzecz mło dzie ży oraz osób bez ro bot nych.
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Ku pu jąc miesz ka nie kie ru je my się
bar dzo róż ny mi po bud ka mi. Jed ni ku -
pu ją je dla swo ich dzie ci, in ni szu ka ją
do brej in we sty cji – jed nak więk szość
z nas ku pu je miesz ka nie, ja ko miej -
sce, w któ rym chcie li by śmy spę dzić
co naj mniej kil ka lat swo je go ży cia. 

Wy bór te go kon kret ne go lo ka lu to
jed na z naj waż niej szych ży cio wych de cy -
zji. Spół dziel nia Miesz ka nio wa „PRO JEK -
TANT” uła twia ten wy bór ofe ru jąc pięk -
ne i no wo cze sne miesz ka nia usy tu owa ne
na za dba nych i atrak cyj nie zlo ka li zo wa -
nych osie dlach w Rze szo wie. Od po cząt -
ku swo je go ist nie nia jej głów nym za da -
niem jest za spo ka ja nie po trzeb miesz ka -
nio wych po przez bu do wa nie do mów wie -
lo ro dzin nych i jed no ro dzin nych w sys te -
mie tra dy cyj nym. Sto su je przy tym no wo -
cze sne, eko lo gicz ne i ener go osz częd ne
tech no lo gie do cie ple nia oraz ogrze wa nia
miesz kań. Szcze gól ną uwa gę przy wią zu je
się do za go spo da ro wa nia te re nów zie lo -
nych, pla ców za baw oraz in fra struk tu ry
usłu go wej i han dlo wej, dzię ki cze mu
przy jem nie się na tych osie dlach miesz ka
i wy po czy wa. War to za zna czyć rów nież,
że spół dziel nia re ali zu je wciąż no we pro -
jek ty, dzię ki te mu osie dla po więk sza ją się,
bu do wa ne są do my, miesz ka nia, lo ka le
han dlo wo – usłu go we, ga ra że, miej sca po -
sto jo we. Miesz ka nia oraz do my ofe ro wa -
ne przez spół dziel nię speł nią ocze ki wa nia
na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych, dla te go
sta no wią atrak cyj ną ofer tę dla wszyst kich
szu ka ją cych „do mu swo ich ma rzeń”.

Pro jek ty od po wia da ją ce 
naj now szym tren dom

Każ de wnę trze, po dob nie jak je go
wła ści ciel ma w so bie coś in dy wi du al ne go
i nie po wta rzal ne go, dla te go Spół dziel nia
sta ra się spro stać ocze ki wa niom każ de go.
Ostat ni mi cza sy klien ci ży czą so bie, by
kuch nia znaj do wa ła się obok sa lo nu w ce -
lu ewen tu al ne go ich po łą cze nia. Mod ne
jest tak że pro jek to wa nie kuch ni z ja dal nią.
Dzię ki te mu two rzy my miej sce, gdzie
wraz z ro dzi ną moż na zjeść spo koj nie po -
si łek czy po pro stu mi ło spę dzić czas.

IN WE STY CJE S. M. „PRO JEK TANT”
Spół dziel nia re ali zu je bu dow nic two jed -

no ro dzin ne i wie lo ro dzin ne, lo ka le han dlo -
we, ga ra że, par kin gi wie lo sta no wi sko we

na te re nie Rze szo wa w 3 lo ka li za cjach:
1. Osie dle „Sło necz ny Stok” w ob rę -

bie ulic Bł. Ka ro li ny - Kro śnień skiej - Iwo -
nic kiej - Le skiej - Biec kiej -Ba li grodz kiej.

2. Osie dle Pod kar pac ka - Ma tusz cza -
ka, przy uli cy Ry ma now skiej.

3. Osie dle Wzgó rza Sta ro niw skie
w ob rę bie ul. Kra jo bra zo wej - Ple ne ro wej -
Wi do ko wej.

Osie dle Sło necz ny Stok 
– ak tu al na ofer ta

Spół dziel nia po sia da w swo jej ofer cie
zre ali zo wa ne do my jed no ro dzin ne w za -
bu do wie bliź nia czej i sze re go wej przy uli -
cy Iwo nic kiej w Rze szo wie.

Do my zo sta ły zre ali zo wa ne w stan su -
ro wym za mknię tym, któ ry obej mu je: wy -
ko na nie ele wa cji, sto lar ki okien nej, drzwi
wej ścio wych, bra my ga ra żo wej, dro gi do -
jaz do wej, pod jaz du do bu dyn ku, jak rów -
nież do pro wa dze nie wszyst kich me diów

do bu dyn ku. Do in dy wi du al ne go wy koń -
cze nia przez na byw cę po zo sta je wy ko na -
nie we wnętrz nych in sta la cji, wy le wek
i tyn ków.

Do my zo sta ły za pro jek to wa ne w 3
róż nych ty pach roz wią zań funk cjo nal -
nych. Do my ma ją po wierzch nię od oko ło
138m2, (120m2 część miesz kal na + ga raż
ok. 18 m2). Je śli cho dzi o fi nan so wa nie
Spół dziel nia pro po nu je fi nan so wa nie
w ra tach j. n: 

I wpła ta 50 tys., II wpła ta w okre sie do 3
mie się cy uzu peł nie nie do 30%, a po zo sta ła
kwo ta mo że być roz ło żo na na ra ty na okres
3 lat. Śred nia ce na 1m2 p. u. dla do mów wy -
no si oko ło 2600,00 zł. Ce na do mu uza leż nio -
na jest od je go po wierzch ni, wiel ko ści dział ki,
na któ rej jest po ło żo ny oraz sta nu wy koń cze -
nia. Dla przy kła du ta ki dom moż na na być
w ce nie od 358 tys. zł. 

Są to ostat nie do my w tej ce nie re ali -
zo wa ne przez Spół dziel nię.

Go to we Miesz ka nia na Os. Sło necz ny
Stok – do sprze da ży

W zre ali zo wa nych obec nie bu dyn -
kach po sia da my w ofer cie miesz ka nia
dwu po zio mo we o pow. 86 do 88 m2
w ce nie 3.700 zł/m2. Ofer ta do ty czy bu -
dyn ków zlo ka li zo wa nych przy ul. Kro -
śnień skiej 21, 23, 25, 27, w ofer cie jest 5
miesz kań go to wych do prze ka za nia przy -
szłym na byw com. Są to ostat nie miesz ka -
nia w tej ce nie.

Osie dle Pod kar pac ka – Ma tusz cza ka
(ul. Ry ma now ska)

Spół dziel nia przy go to wu je no wą
re ali za cję bu dyn ków wie lo ro dzin nych,
któ re bę dą zlo ka li zo wa ne przy ul Ry -
ma now skiej. W pierw szym eta pie pla -
no wa nych jest 2 bu dyn ki nr 18 i 19
gdzie są pla no wa ne miesz ka nia 2-po -
ko jo we o pow. ok. 41 m2 – 51 m2 i 3-
po ko jo we o pow. 56-64 m2. Bu dyn ki

bę dą 4 kon dy gna cyj ne, 2 klat ko we.
Obec nie trwa ją za pi sy na te bu dyn ki.
W na stęp nym eta pie pla no wa nych jest
4-6 bu dyn ków, 4 kon dy gna cyj nych, 2
klat ko wych, bliż sze szcze gó ły
w III kw. br.

No we miesz ka nia Sło necz ny Stok
(ul. Od rzy koń ska) 

W 2013 ro ku Spół dziel nia pla nu -
je dal szą roz bu do wę osie dla Sło necz -
ny Stok. Pro jekt za kła da re ali za cję 6
bu dyn ków, 4 – 6 pię tro wych z win da -
mi oraz ga ra ża mi pod ziem ny mi. Prze -
wi dy wa na po wierzch nia miesz kań to
45 – 65 m2. Zlo ka li zo wa ne zo sta ną
one za bu dyn ka mi 22 – 30 w kie run -
ku Przy by szów ki przy obec nie zre ali -
zo wa nej uli cy Od rzy koń skiej.

Osie dle Wzgó rza Sta ro niw skie 
(Al. Wi to sa)

Spół dziel nia roz po czy na no wą re -
ali za cję bu dyn ków 4 ro dzin nych zlo -
ka li zo wa nych za bu dyn kiem przy ul.
Kra jo bra zo wej 8, wzdłuż uli cy Ple ne -
ro wej i Wi do ko wej. Spół dziel nia pla -
nu je tam re ali za cję ni skich, dwu kon -
dy gna cyj nych bu dyn ków miesz kal -
nych, a w nich miesz kań 3- po ko jo -
wych o po wierzch ni ok. 75 m2 wraz
ga ra ża mi.

Spół dziel nia roz po czy na tak że
bu do wę 2 bu dyn ków wie lo ro dzin -
nych o nu me rach in we sty cyj nych 19
i 20 zlo ka li zo wa nych za bu dyn kiem
przy ul. Wi do ko wej 8, gdzie są pla -
no wa ne miesz ka nia 2- po ko jo we
o pow. ok. 37 m2 – 44 m2 i 3- po -
ko jo we o pow. 60-74 m2. Bu dyn ki
bę dą 5-kon dy gna cyj ne i bę dą po sia da -
ły win dy. 

Bliż sze in for ma cje moż na
uzy skać w sie dzi bie Spół dziel ni,

Rze szów ul. Sło necz na 2, 
tel. 17 85 80 495 lub 496, lub

na stro nie in ter ne to wej: 
www.pro jek tant.rze szow.pl

Do my i miesz ka nia w „Pro jek tan cie”
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Wio sna tuż tuż, dla te go naj wyż szy czas po my -
śleć o oży wie niu na sze go oto cze nia. Po mo gą
nam w tym ko lo ro we kom po zy cje kwia to we,
dzię ki któ rym na wet po chmur ny dzień sta nie
się pięk niej szy. 

Bal ko ny są prze dłu że niem na szych miesz kań,
dla te go od po wied nio ukwie co ne są ozdo bą i uzu peł -
nie niem za rów no wnę trza, jak i ele wa cji bu dyn ków.
Ro ślin na aran ża cja to nic trud ne go, nie wy ma ga du -
że go wy sił ku, wy star czy odro bi na chę ci i po my sło wo -
ści. Od po wied nio ukwie co ny bal kon sta je się rów nież
miej scem przy jem ne go od po czyn ku, w któ rym moż -
na spę dzić dłuż szą chwi lę na świe żym po wie trzu.
Stwa rza tak że moż li wość oso bi ste go kon tak tu z przy -
ro dą dla osób nie po sia da ją cych ogro du. Jed nak że
o ile przy go to wa nie kom po zy cji nie jest trud ne, o ty -
le utrzy ma nie jej wy ma ga już sys te ma tycz no ści.

Jak wy brać od po wied nie kwia ty
na bal kon?

Wy bie ra jąc ro śli ny na bal kon mu si my
przede wszyst kich wziąć pod uwa gę sto pień je -

go na sło necz nie nia. Na bal ko ny od stro ny pół -
noc nej na le ży do brać ro śli ny do brze zno szą ce
za cie nie nie. Nie ste ty kwia tów ta kich nie jest
zbyt wie le. Na le żą do nich m.in. nie za po mi naj -
ki, be go nia bul wia sta, lan ta na, go de cja.

Stro na po łu dnio wa, wschod nia i za chod nia
da ją wię cej moż li wo ści na ob sa dze nie bal ko nu
kwia ta mi. Wy bór ro ślin jest du ży, gdyż mo że my
upra wiać tu ro śli ny od wio sny do je sie ni np. Pe -
lar go nię, Fuk sję, Pe tu nię, Sło necz ni ki czy Mar ge -
ryt ki.

Wy bór do nicz ki
Do pa suj do nicz kę do wy ma gań ro śli ny i jej

do ce lo wej wiel ko ści,
Wy bierz gle bę i za pew nij moż li wość od pły -

wu nad mia ru wo dy,
Przy do bo rze ko lo rów i wzo rów kie ruj się

za sa dą: im wię cej ro ślin tym spo koj niej sza ko lo -
ry sty ka do nic,

Pa mię taj, aby nie prze sa dzać ro ślin w upal -
ne dni!
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BAL KON PE ŁEN KWIA TÓW

Fuk sja w za leż no ści
od od mia ny osią ga wy -
so kość od 20 cen ty me -
trów do po nad me tra.
Kwia ty po ja wia ją się
w okre sie od czerw ca
do koń ca paź dzier ni ka,
na cha rak te ry stycz nych
dla tej ro śli ny drob nych,
zwi sa ją cych szy puł -
kach. Wy ma ga sta no -
wi ska pół cie ni ste go
w okre sie let nim oraz
miejsc ja snych i sło -
necz nych w okre sie zi -
mo wym.

Di pla de nia ce chu je się sil nym wzro stem, jest pną czem za wsze
zie lo nym o pięk nych du żych, lej ko wa tych kwia tach. Ro śli na kwit -
nie ob fi cie i dłu go - aż do pierw szych przy mroz ków. Wy ma ga sta -
no wi ska sło necz ne go lub czę ścio wo ocie nio ne go. Upra wia na w
cie ni stym miej scu sła bo kwit nie.

Pe lar go nia ra ba to wa i blusz czo list na, lu bi
prze by wać na otwar tej prze strze ni. Ra ba -
to wa lu bi peł ne na sło necz nie nie, a blusz -
czo list na wo li miej sce pół cie ni ste. Kwit ną
od ma ja do je sie ni. Nie ste ty ży ją dość
krót ko. Naj ob fi ciej kwit ną w dru gim ro ku
upra wy, po czym tra cą na swych wa lo -
rach, więc le piej star sze ro śli ny usu wać.

Mar ge ryt ki, a wła ści wie zło cień wiel ki, bo
ta ka jest pra wi dło wa na zwa ro śli ny, po sia -
da du że kwia ty bu do wą przy po mi na ją ce
łą ko we mar ge ryt ki. Nie ma ją zbyt wy gó ro -
wa nych wy ma gań, nie lu bią je dy nie zbyt
kwa śnej gle by. Są od por ne na ni skie tem -
pe ra tu ry. Lu bią miej sca na sło necz nio ne.
Kwit ną od czerw ca do sierp nia.

Be go nia to jed na z naj pięk niej szych kwia tów upra wia nych na bal ko nach i ta -
ra sach. Do brze ro śnie w miej scach cie ni stych lub pół cie ni stych, ide al nie na -
da jąc się na pół noc ne, wschod nie i za chod nie bal ko ny i ta ra sy. Kwia ty ma ją
du że wy ma ga nia gle bo we, naj le piej ro sną w ży znej, próch ni czej lek ko kwa -
śnej i sta le wil got nej gle bie.

Nie za po mi naj ki są nie wy ma ga ją ce i bar dzo ła twe w upra wie,
wła ści wie sa me się upra wia ją. Po trze bu ją je dy nie re gu lar ne -
go i dość ob fi te go pod le wa nia pod czas su chej wio sny. Są to
ro śli ny dwu let nie, kwit ną ce od ma ja do po cząt ku czerw ca. 
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In try gu ją cy czer wo no -brą zo wy ko -
lor oraz nie by wa ła trwa łość drew -
na eg zo tycz ne go to ce chy cha rak -
te ry stycz ne de sek ta ra so wych
Sa pe li fir my DLH Po land. Wy ko na -
ne są z afry kań skiej od mia ny ma -
ho niu, któ re go cie pła, in ten syw -
na bar wa efek tow nie pod kre śli
od waż ny styl no wo cze snych aran -
ża cji ogro do wej ar chi tek tu ry, ta -
ra su, czy wy koń czeń ba se nu. 

De ski ta ra so we Sa pe li cie szą się ro -
sną cą po pu lar no ścią wśród pro jek tan -
tów ze wzglę du na swo je wy jąt ko we wa -
lo ry de ko ra cyj ne. Jed no li ta, po zba wio -
na sę ków struk tu ra stwa rza nie ogra ni -
czo ne moż li wo ści two rze nia ory gi nal -
nych po łą czeń, a nie co dzien na ko lo ry -
sty ka na da je kom po zy cji wy ra zi ste go
cha rak te ru. 

Pło mien ny wy miar awan gar dy 
Ma hoń, z któ re go wy ko na ne są de -

ski Sa pe li wy róż nia się uni kal ną es te ty -
ką. Ma in ten syw ną bar wę ogni ste go
brą zu, bar dzo de li kat ne usło je nie i jest
po zba wio ny sę ków. De ski ta ra so we
z te go ga tun ku do sko na le spraw dza ją
się w no wo cze snych aran ża cjach. Ich
jed no li ta struk tu ra współ gra z mod -
nym mi ni ma li zmem pod kre śla jąc
przy tym ele ganc ki styl kom po zy cji.
Nie ba nal ny ko lor na da je jej in dy wi du -

al ne go wy mia ru. De ski Sa pe li ofe ro wa -
ne przez DLH Po land ma ją bar dzo sze -
ro kie za sto so wa nie. Po sia da ją dwu -

stron ne ry f lo wa nie o zróż ni co wa nej
sze ro ko ści row ków, co umoż li wia do -
pa so wa nie ich do mniej szych i więk -

szych prze strze ni. De ski z mniej szą ilo -
ścią row ków do sko na le spraw dzą się
na du żych po wierzch niach ta ra sów
bądź po de stów, zaś na wą skich ścież -
kach, most kach czy obrze żach ba se -
nów le piej bę dą pre zen to wa ły się wer sje
o drob niej szych ry f lach. Obie stro ny
de sek ma ją wła ści wo ści an ty po śli zgo -
we, co gwa ran tu je bez pie czeń stwo ich
użyt ko wa nia. Du ży wpływ na uni wer -
sal ność de sek ma ich de li kat na tek stu -

ra, któ rą moż na ze sta wiać z in ny mi ma -
te ria ła mi o róż nych wzo rach i ko lo -
rach. Nie wy stę pu ją tu ogra ni cze nia jak
w przy pad ku drew na z sę ka mi, któ re
w pew nych po łą cze niach mo że two rzyć
wra że nie cha osu. De ski Sa pe li f ir my
DLH Po land w wy ra f i no wa ny spo sób
prze ła mią chłód no wo cze sne go bu dow -
nic twa, pod kre śla jąc je go ory gi nal ność
i szyk. Gwa ran tu ją, że aran żo wa ne
miej sce zy sku je atrak cyj ną es te ty kę
i przy ja zny kli mat, co spra wia, że
z chę cią spę dza się w nim wol ny czas. 

W 100% na tu ral ne i eko lo gicz ne
De ski ta ra so we Sa pe li wy ko na ne są

z na tu ral ne go drew na eg zo tycz ne go po -
cho dzą ce go z Afry ki są od por ne na dzia -
ła nie nisz czą cych czyn ni ków, dzię ki cze -
mu mo gą być sto so wa ne na ze wnątrz.
W ce lu wy do by cia pięk nej bar wy te go ga -
tun ku za le ca się sto sow nie ole jów im pre -
gna cyj nych de dy ko wa nych ze wnętrz nym
kon struk cjom drew nia nym. Po nad to ich
za sto so wa nie do dat ko wo za bez pie cza po -
wierzch nię. Wów czas de ski Sa pe li za cho -
wa ją swój moc ny od cień na dłu gi czas. 

Drew no sto so wa ne do pro duk cji de -
sek ta ra so wych DLH Po land po cho dzi
z le gal nych źró deł, jest zgod ne z wy mo ga -
mi EUTR, któ re za czną obo wią zy wać
w mar cu 2013. Dzię ki te mu mo że my cie -
szyć się na tu ral nym pięk nem drew na bez
obaw o de gra da cję śro do wi ska.

Ce na:
De ska Sa pe li 25mm x 145mm ce -

na 36,40 zł brut to/mb 

Im por ter: DLH Po land
www.dlh.pl 

Ognisty brąz 
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In we sty cja w pra wi dło we do cie ple nie do -
mu co raz czę ściej trak to wa na jest przez
Po la ków ja ko spo sób na dłu go ter mi no we
oszczę dza nie. Izo la cja ter micz na ścian
i da chów w po łą cze niu z od po wied ni mi
okna mi i wen ty la cją z od zy skiem cie pła po -
zwa la ją zy ski wać nie mal przez ca ły rok.
W zi mie dzię ki zmniej szo nym ra chun kom
za ogrze wa nie, a la tem umoż li wia jąc re zy -
gna cję z wen ty la to rów i kli ma ty za cji. 

Okna ener go osz częd ne a pa syw ne
„Jed nym z naj waż niej szych ele men tów

ener go osz częd ne go do mu są okna, przez któ re
mo że ucie kać na wet do 30 pro cent ener gii” –
mó wi Da riusz Ol szew ski, do rad ca klien ta w fir -

mie In ter norm. Naj waż niej szym pa ra me trem
mó wią cym o stop niu ener go osz częd no ści da ne -
go mo de lu jest tzw. współ czyn nik prze ni ka nia
cie pła, któ ry ozna cza ny jest sym bo lem Uw. Nie -
za leż nie od te go czy zde cy du je my się na okna
ener go osz częd ne (o współ czyn ni ku 1,0 W/m²K
lub niż szym), czy tak zwa ne okna pa syw ne (naj -
bar dziej za awan so wa ne kon struk cje o współ -
czyn ni ku 0,8 W/m²K lub niż szym) na le ży pa -
mię tać, że wa run kiem wła ści we go ich funk cjo -
no wa nia jest pra wi dło wy, war stwo wy mon taż
zwa ny też nie kie dy mon ta żem „cie płym”.

„Cie pły” mon taż
Mon taż war stwo wy jest wa run kiem pra wi -

dło we go, wie lo let nie go dzia ła nia okien ener go -

osz częd nych. Je go na czel ną za sa dą jest „szczel -
niej we wnątrz niż na ze wnątrz”. Prze strzeń po -
mię dzy mu rem a oknem po win na osią gać pa -
ra me try izo la cyj no ści ciepl nej oraz trwa łość
zbli żo ne do przy le głych czę ści kon struk cji. Ko -
niecz no ścią jest więc po praw ne uszczel nie nie
te go złą cza pod czas mon ta żu – w prze ciw nym
wy pad ku mo że w nim po ja wiać się wo da kon -
den sa cyj na i roz wi jać pleśń. Aby unik nąć wy -
żej wy mie nio nych pro ble mów sto su je się mon -
taż po le ga ją cy na trój war stwo wym uszczel nie -
niu. Aby speł nić to za ło że nie sto su je się od po -
wied nio ta śmy pa ro prze pusz czal ne, ta śmy pa -
rosz czel ne oraz pian kę ter mo izo la cyj ną. War -
stwa ze wnętrz na sta no wi pod sta wo we za bez -
pie cze nie przed desz czem i wia trem. Sto su je

się w niej ta śmę pa ro prze pusz czal ną, któ ra
chro ni przed zja wi ska mi at mos fe rycz ny mi,
umoż li wia jąc jed no cze śnie dy fu zję pa ry wod -
nej. Wy stę pu je ona kie dy ci śnie nie w po wie -
trzu jest wyż sze we wnątrz bu dyn ku niż na ze -
wnątrz, co po wo du je ruch pa ry na ze wnątrz
przez prze gro dę od stro ny wyż sze go ci śnie nia
(cie pła stro na) w stro nę niż sze go ci śnie nia
(zim na stro na). W war stwie środ ko wej na le ży
uszczel nić pian ką po li ure ta no wą prze strzeń
po mię dzy oścież ni cą a ścia ną. Pian ka sta no wi
izo la cję ter micz ną, jed no cze śnie speł nia jąc
funk cję izo la cji aku stycz nej. Ta śma pa rosz czel -
na po zwa la na to miast w mak sy mal nym stop -
niu od se pa ro wać ze wnętrz ne czyn ni ki at mos -
fe rycz ne od wnę trza do mu, za po bie ga jąc jed -

no cze śnie nad mier nej dy fu zji pa ry wod nej.
Do pie ro har mo nij ne współ gra nie war stwy ze -
wnętrz nej, środ ko wej i we wnętrz nej gwa ran tu -
je pra wi dło we dzia ła nie ze sta wu okien ne go.
„Mon taż ta ki nie tyl ko za pew nia wy ko rzy sta -
nie w peł ni moż li wo ści mon to wa ne go okna,
ale za po bie ga po wsta wa niu most ków ter micz -
nych i szkód bu dow la nych spo wo do wa nych
dzia ła niem wil go ci, ta kich jak za grzy bie nie. Za -
nim zde cy du je my się na za kup kon kret ne go
mo de lu okna ener go osz częd ne go na le ży ko -
niecz nie spraw dzić czy pro du cent za pew nia je -
go pra wi dło wy, war stwo wy mon taż. Ina czej na -
wet kup no naj droż sze go ze sta wu na ryn ku nie
za pew ni nam ocze ki wa nych re zul ta tów” –
pod su mo wu je Ol szew ski.

Na co zwró cić uwa gę pod czas mon ta żu okien?
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KUPIĘ GOSPODARSTWO 
LUB GRUNT ROLNY 
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SPRZEDAM
Atrakcyjnie zlokalizowaną działkę

o pow. 74 a w Sołonce k. Rzeszowa.

Tel. 663 281 768

Dziś ru szy ła ko lej na od sło na pro mo cji
McDo nald’s 

pod na zwą Stars Of Ame ri ca. Re stau ra cje sie ci
ofe ru ją zna ne i lu bia ne przez pol skich klien tów ka -
nap ki New York Be ef Clas sic i Chic ken Ha wa ii.
New York Be ef Clas sic to kla sycz ny smak ham bur -
ge ra w praw dzi wie ame ry kań skim sty lu. Na je go
nie po wta rzal ny smak skła da ją się dwa so czy ste ko -
tle ty z mię sa wo ło we go, po mię dzy któ ry mi zło cą
się pysz nie roz to pio ne pla ster ki se ra ched dar,
a smak wzbo ga ca świe ży po mi dor i pla ster ki pi kli.
Wy ra zi sto ści do da ją też musz tar da i sos ma jo ne zo -
wy oraz czer wo na ce bu la. Ca łość jest po da wa -
na w mięk kiej buł ce z se za mem.

Chic ken Ha wa ii jest ory gi nal ną ka nap ką o cie ka -
wej kom po zy cji sma ko wej. To so czy sty fi let z pier si
kur cza ka z chru pią cą pa nier ką, dwa pla ster ki se ra
ched dar, pysz ny gril lo wa ny ana nas i sa ła ta ba ta wia.
Ka nap ka po da wa na jest w owal nej buł -
ce z se za mem. Kom po zy cji sma ko -
wej do peł nia sos śmie ta no wy.

Do dat kiem po wra ca ją cym
do McDo nald’s i świet nie pod -
kre śla ją cym smak no wych bur -
ge rów są gru bo kro jo ne fryt ki
ame ry kań skie. 

Pro duk ty w pro mo cji
Stars of Ame ri ca to nie je dy -
na no wość. W me nu
McDo nald’s de biu tu je też
Chik ker. Jest to ka nap ka
z mię sem z pier si kur cza ka
w zło ci stej, chru pią cej pa -
nier ce w to wa rzy stwie

świe żej sa ła ty. Sma ku do peł nia sos mio do wo -musz tar -
do wy. Pro dukt do stęp ny jest ja ko sa ma ka nap ka oraz
w ofer cie 2fo rU, gdzie w atrak cyj niej ce nie 5.50zł moż -

na ją na być z por cją ma łych fry tek. Do -
dat ko wo przy za ku pie McZe sta wu

Po więk szo ne go al bo Chic ken Box
al bo Sa łat ki Kur czak Pre mium
go ście re stau ra cji McDo nald’s
otrzy ma ją gra tis wy jąt ko wy ku -
bek McCafé.

Za pra sza my na fan pa ge
McDo nald’s Pol ska –
www.fa ce bo ok.com/McDo -
nald sPol ska

Oso by, któ re ja ko
pierw sze za dzwo nią
do re dak cji 14 mar ca,
o godz. 10 otrzy ma ją za -
pro sze nie do re stau ra cji
McDo nald’s.

Po wrót Stars of Ame ri ca 
do McDo nald’s®

Wiel ki po wrót ka na pek New York Be ef Clas sic i Chic ken Ha wa ii, a do te go fryt ki ame ry kań skie! 



Aka de mia Zdro wia pra gnie wyjść na -
prze ciw ocze ki wa niom swo ich słu cha -
czy. Je że li wiesz już na pew no, co
chcesz ro bić w ży ciu, po sta ra my się
uła twić Ci zna le zie nie Two jej wy ma rzo -
nej pra cy. Zaj mu je my się do radz twem
za wo do wym i po śred nic twem pra cy.

JE STE ŚMY TU DLA CIE BIE
W Aka de mii Zdro wia przy ja zna

at mos fe ra cze ka już od pro gu. Pro fe -
sjo nal na

i mi ła ob słu ga se kre ta ria tu po -
mo że, do ra dzi, udzie li każ dej po -
trzeb nej in for ma cji. Wy kwa li fi ko wa -
na i wy spe cja li zo wa na ka dra, po sia -
da ją ca upraw nie nia pe da go gicz ne
jest tu wła śnie dla Cie bie. Ce lem na -
szych wy kła dow ców jest prze ka za nie

swo jej sze ro kiej wie dzy i wy kształ ce -
nie nie zbęd nych umie jęt no ści w no -
wo cze sny, przy ja zny dla słu cha cza
i bar dzo efek tyw ny spo sób.

KOM FORT NA UKI WE WŁA SNYCH 
PRA COW NIACH

Po sia da my do sko na le wy po sa żo ne
pra cow nie za wo do we. Za le ży nam, aby
na si słu cha cze pra co wa li na sprzę cie
naj wyż szej ja ko ści. Za pew nia my po mo -
ce dy dak tycz ne oraz nie zbęd ne ma te -

ria ły. Dba my nie tyl ko o funk cjo nal -
ność, ale rów nież o es te ty kę pra cow ni.
Zo sta ły za pro jek to wa ne przez pro fe sjo -
nal nych ar chi tek tów tak, aby na uka
w nich prze bie ga ła naj efek tyw niej i naj -
przy jem niej. 

WY BIERZ WŁA ŚCI WY KIE RU NEK
U nas mo żesz uczyć się na wie lu

kie run kach, któ re do sto so wu je my
na bie żą co do ak tu al nych po trzeb
na ryn ku pra cy. Nie ma my kie run ków,

po któ rych trud no bę dzie Ci zna leźć
pra cę. W na szych szko łach i na na -
szych kur sach po nad 70 % za jęć to za -
ję cia prak tycz ne. Dzię ki te mu ma my
pew ność, że ab sol went na szej szko ły
ma „fach w rę ku”, a na wet „w ma łym
pal cu” i po ra dzi so bie z każ dym za wo -
do wym wy zwa niem. 

NAJ WYŻ SZA JA KOŚĆ 
ZA TAK NIE WIE LE

Cze sne w Aka de mii Zdro wia jest
kon ku ren cyj nie ni skie. Nie pła cisz wpi -
so we go, a o pierw szej wpła cie po my ślisz
do pie ro jak już zdą żysz za do mo wić się
w na szej szko le. Za naj wyż szą ja kość pła -
cisz tak nie wie le. Nie cze kaj i już dziś za -
pisz się na kie ru nek naj bar dziej zbież ny
z Two imi za in te re so wa nia mi. 

Dzię ki nam speł nisz swo je am bi -
cje, zdo bę dziesz wy ma rzo ną pra cę
lub uzy skasz awans za wo do wy!

ul. Ja giel loń ska 5 
35-025 Rze szów
(17) 853 25 09
(17) 850 73 17 (fax) 
Se kre ta riat czyn ny od po nie dział -

ku do piąt ku w go dzi nach 9.00-17.00
Na pisz do nas:
rze szow@aka de mia -zdro wia.pl 
gg: 7410386

Szko ła przy ja zna 
oso bom nie peł no spraw nym
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SZKO ŁA IN NA NIŻ WSZYST KIE 

UCZ SIĘ TE GO CO LU BISZ!
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Ko mi nek w do mu to nie tyl ko de ko ra cja, któ ra
wpro wa dza mi łą at mos fe rę. Da je re al ne cie pło,
któ re ogrze wa dom – zwłasz cza pod czas zim
z bar dzo ni ski mi tem pe ra tu ra mi. Co zro bić, by
ko mi nek mógł być efek tyw nie wy ko rzy sta ny?
Eks pert ra dzi, jak pra wi dło wo wy ko nać izo la cję
ciepl ną.

Kie dy pod jąć de cy zję?
De cy zję o bu do wie ko min ka po win ni śmy

pod jąć już na eta pie pro jek to wa nia do mu. Dzię -
ki te mu pro jek tant bę dzie mógł uwzględ nić
wszyst kie ko niecz ne ele men ty. W pro jek cie wska -
że miej sce usy tu owa nia ko min ka oraz za pro jek tu -
je go tak, by za pew nić od po wied ni ciąg (zbyt ma -
ły ciąg mo że po wo do wać co fa nie się spa lin, na to -
miast zbyt du ży spo wo du je szyb kie spa la nie się
drew na). W do ku men ta cji znaj dzie się tak że in -
for ma cja o spo so bie od pro wa dze nia spa lin, naj -
czę ściej przez ścia nę ze wnętrz ną, oraz do pro wa -
dze nia po wie trza ze wnętrz ne go do spa la nia prze -
wo dem z prze pust ni cą. Zy ski cie pła z ko min ka
mo gą być uwzględ nio ne w bi lan sie ciepl nym bu -
dyn ku. Ta kie roz wią za nie po zwo li na za sto so wa -
nie sys te mu grzew cze go o mniej szej mo cy.

Od po wied ni pro dukt
Do ter mo izo la cji po trzeb ny jest od po wied -

ni pro dukt, któ ry spro sta spe cy ficz nym wa run -
kom pa nu ją cym wo kół ko min ka. Pły ta ze skal nej
weł ny mi ne ral nej ROC KWO OL FI RE ROCK
jest prze zna czo na do izo lo wa nia ko min ków
i uwzględ nia wszyst kie spe cy ficz ne wy ma ga nia,
ta kie jak do bra izo la cyj ność ter micz na, nie pal -
ność, cią gła pra ca w wy so kich tem pe ra tu rach, za -
pew nie nie szczel no ści (po kry cie fo lią alu mi nio -
wą).

Krok 1 – roz pla no wa nie uło że nia płyt
Waż ne, by do kład nie za pla no wać jak pły ty

zo sta ną uło żo ne. Pre cy zyj ne do cię cie mi ni ma li -
zu je ich zu ży cie i zmniej sza ilość od pa dów.

Krok 2 – izo la cja tyl nej ścia ny
Tyl na ścia na ko min ka czę sto jest ze wnętrz -

ną prze gro dą, ma rów nież kon takt z go rą cym
po wie trzem, dla te go po win na być za izo lo wa -
na pły ta mi z ekra nem alu mi nio wym. Dzię ki nie -
mu wię cej go rą ce go po wie trza zo sta je za trzy ma -
ne we wnątrz ko mo ry ko min ka. Po wie trze to bę -
dzie w dal szym eta pie roz pro wa dza ne do po -
miesz cze nia. Pły ty mon tu je się me cha nicz nie
przy uży ciu koł ków ze sta li nie rdzew nej lub
przy kle ja za po mo cą wy so ko tem pe ra tu ro wej za -
pra wy kle ją cej.

Krok 3 – łą cze nie płyt
By unik nąć szcze lin, przez któ re za nie czysz -

cze nia mo gą się prze do sta wać na ze wnątrz
i do we wnątrz ko min ka, na le ży szczel nie spa so -
wać i po łą czyć pły ty. W tym ce lu sto su je się wy -
so ko tem pe ra tu ro wą sa mo przy lep ną ta śmę alu -
mi nio wą tak, by za cho wać cią głość łą czeń fo lii
alu mi nio wej, po kry wa ją cej pły ty. Pły ty ukła da my
fo lią alu mi nio wą do środ ka ko min ka.

Krok 4 – za cho wa nie od stę pów
Bar dzo waż ne jest, by izo la cja nie sty ka ła

się z wkła dem ko min ko wym lub z pa le ni skiem.
Po mię dzy wkła dem ko min ko wym a pły ta mi na -
le ży za cho wać od stęp po wietrz ny – mi ni mum 4
cm.

Krok 5 – izo la cja ele men tów ka mien -
nych lub drew nia nych

Ele men ty ka mien ne i drew nia ne w ko min -
ku tak że po win no się izo lo wać. Ist nie je du że ry -
zy ko, że brak izo la cji tych ele men tów spo wo du -
je ich uszko dze nie.

Krok 6 – mon taż pro fi li sta lo wych
Izo la cję z weł ny oraz obu do wę z płyt gip so -

wo -kar to no wych mon tu je się na ste la żu z pro fi li
sta lo wych. Ste laż bu du je się po za in sta lo wa niu
dol nej czę ści ko min ka.

Krok 7 – uszczel nia nie
By ter mo izo la cja speł ni ła swo ją funk cję,

nie zbęd ne jest zwró ce nie szcze gól nej uwa gi
na dwa ele men ty: do kład ny mon taż płyt
i uszczel nia nie wszyst kich po łą czeń sa mo przy -
lep ną wy so ko tem pe ra tu ro wą ta śmą alu mi nio wą.

Krok 8 – wy dzie le nie ko mo ry de kom -
pre syj nej

By zmniej szyć nie po żą da ne odzia ły wa nie
go rą ce go po wie trza z ko min ka na sufit, tuż
pod stro pem wy dzie la się ko mo rę de kom pre syj -
ną. W jej wnę trzu tak że mon tu je się izo la cję. Ko -
lej nym eta pem prac jest mon taż płyt gip so wo -
-kar to no wych do rusz tu.

Krok 9 – mon taż kra tek wen ty la cyj -
nych

W obu do wie wkła du mon tu je się 2 krat ki
wen ty la cyj ne z ma te ria łów od por nych na wy so -
kie tem pe ra tu ry. Krat kę na wiew ną mon tu je my
w dol nej czę ści obu do wy, wy wiew ną po prze ciw -
nej stro nie w czę ści gór nej. Ko mo ra de kom pre -
syj na rów nież po win na po sia dać 2 krat ki wen ty -
la cyj ne za pew nia ją ce chło dze nie stro pu. Na stęp -
nie wy ko nu je my wszel kie nie zbęd ne pra ce wy -
koń cze nio we.

Ma te riał izo la cyj ny do ko min ków po wi nien
być od por ny na bar dzo wy so kie tem pe ra tu ry.
Wy ko rzy sta ne ja ko przy kład pły ty FI RE ROCK
wy trzy mu ją tem pe ra tu rę sta łą w wy so ko ści
600°C, zaś sa ma fo lia alu mi nio wa – do 500 OC.

An drzej Ta ra dyś
Do rad ca tech nicz ny ROC KWO OL Pol ska

Pra wi dło wa izo la cja ter micz na ko min ka
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reklama

Mi ko łaj Go gol

„Oże nek”
Re ży se ria: Re mi giusz Ca ban
Sce no gra fia, ko stiu my: Zo fia Ma zur czak
Ob sa da: Ka ro li na Dań czy szyn, Ma rio la Łab no -Flau men haft, Bar ba ra Na pie raj, Agniesz ka Smo lak -Stań czyk, Ro bert

Cho dur, Ma rek Kę piń ski, Woj ciech Kwiat kow ski, Adam Mę żyk, Piotr Na pie raj, Prze my sław Sej mic ki (go ścin nie), Ro -
bert Żu rek

„Oże nek” Mi ko ła ja Go go la, od po nad stu sie dem dzie się ciu lat, ba wi pu blicz ność te atrów na ca łym świe cie – dla cze go? Być mo -
że, dla te go, że dow cip nie por tre tu je za wi ło ści przed mał żeń skich za bie gów o wzglę dy ewen tu al nej mał żon ki, oraz jej ro dzi ny? Zwłasz -
cza, gdy oka zu je się, że mi mo upły wu cza su, zmian ustro jów po li tycz nych i spo łecz nych oby cza jów, my sa mi za bar dzo się w tym
wzglę dzie nie zmie nia my... Być mo że, dla te go, że in try gu je nas i ba wi jed no cze śnie za gad ka rej te ra dy za lot ni ka z do mu na rze czo nej?
Zwłasz cza, że lęk to wa rzy szą cy mał żeń skim przy się gom nie jest nam cał kiem ob cy.... Być mo że po pro stu z po wo du wspa nia łej ga -
le rii ludz kich por tre tów, ja ką Au tor stwo rzył? Zwłasz cza, gdy te por tre ty da ją z ko lei ak to rom oka zję do stwo rze nia po pi so wych kre -
acji... Być mo że po wo dów, dla któ rych o „Ożen ku”, mó wi się – a r c y k o m e d i a -·nie da się do koń ca na zwać i opi sać? Cóż,
nie po zo sta je nam nic in ne go, jak utwór na wła sne oczy zo ba czyć, gdy tyl ko nada rza się oka zja...

16.03 – godz. 19:00   17.03 – godz. 19:00   ce na bi le tu 40zł

Alek san der Fre dro

„ZE MSTA”
Re ży se ria: Re mi giusz Ca ban
Ob sa da: Wal de mar Czy szak, Ro bert Cho dur, Mi chał Choł ka, Pa weł Gła dyś, Jó zef Ham ka ło,

Adam Mę żyk, Mag da le na Ko zi kow ska -Pień ko, Woj ciech Kwiat kow ski, Ma te usz Mi koś, Piotr Na pie -
raj, Grze gorz Paw łow ski, Ro bert Żu rek, go ścin nie – Sta ni sław Brej dy gant 

„Ze msta – je den z naj po pu lar niej szych na świe cie spo so bów na uko je nie ża lu, z ła ciń skie go ul tio, po an giel -
sku re ven ge, ale tak że ven ge an ce, la ven det ta z wło skie go, die Ra che z nie miec kie go, a po pol sku… spécia lité de
la ma ison. Ta naj bar dziej zna na do ty czy nie to pe rza, ale to ope ret ka i jej au to rem nie jest wca le Alek san der Fre -
dro. Ta uzna wa na za ary cy dzie ło pol skiej ko me dii już jest au tor stwa hra bie go Fre dry (her bu Boń cza) i po zo sta je
w bez po śred nim związ ku z re ali za cją na sce nie Te atru im. W. Sie masz ko wej w Rze szo wie, choć rzecz wca le nie
dzie je się na zam ku, a nie któ re po sta ci prze szły grun tow ną me ta mor fo zę. To wciąż ci sa mi Re jent i Cze śnik i ta
sa ma „Ze msta”. Ko me dia:)”

PRE MIE RA: 23.03.2013  – godz. 19:00
Mię dzy na ro do wy Dzień Te atru:  27.03.2013 – godz. 18:00
ce na bi le tu – 40zł

Już 23 mar ca o 20.30 wy bi je ko lej na
Go dzi na dla Zie mi WWF – naj więk -
sza, pro śro do wi sko wa ak cja w dzie -
jach świa ta.  Zgaś świa tło na sym bo -
licz ną go dzi nę i włącz się do zmian na
wwf.pl! Mo wa jest o zmia nach, któ re
spo wo du ją, że świat wo kół nas sta -
nie się bar dziej zie lo ny. 

Na trzy dzie ści dni przed ak cją, swój
udział w Go dzi nie dla Zie mi WWF po -
twier dzi ło już 26 pol skich miast, w tym
War sza wa, Kra ków, Wro cław, To ruń i Ka -
to wi ce! Za chę ca my wszyst kie mia sta w
Pol sce do udzia łu w tym wiel kim eko lo -
gicz nym świę to wa niu, niech bę dzie nas
wię cej niż w 2012 ro ku, kie dy do ak cji
przy łą czy ło się po nad 5000 miast na świe -
cie i nie mal 50 miast w Pol sce. Przed sta -
wi ciel Urzę du Mia sta, któ re wy ra ża chęć
udzia łu w ak cji po wi nien wy słać ma ila na
ad res  zgło sze nia@wwf.pl.

Udział w Go dzi nie dla Zie mi WWF
jest bar dzo pro sty. Wy star czy za re je stro -
wać się na stro nie  wwf.pl i w so bo tę 23
mar ca o 20.30 zga sić świa tło na sym bo -
licz ną go dzi nę. No i oczy wi ście pa mię tać
o tym, aby dbać o Zie mię na co dzień: ga -
sić zbęd ne świa tło, wy bie rać ko mu ni ka cję
miej ską lub ro wer za miast sa mo cho du,
skra cać czas po ran nej ką pie li pod prysz ni -
cem, wy bie rać lo kal ne i se zo no we pro -
duk ty. Waż ny jest efekt ska li – li czy się nie
tyl ko to, ile osób zga si pod czas Go dzi ny

dla Zie mi WWF świa tło, ale to, że każ dy
z uczest ni ków zmie ni po tem swo je za cho -
wa nie. Na wet je że li zmia ny mo gą wy da -
wać się po zor nie nie wiel kie, ich su ma mo -
że przy nieść Zie mi wiel ką ulgę.

Co ro ku w ak cję an ga żu ją się zna ni
i lu bia ni Po la cy. Pod czas ubie gło rocz nej
Go dzi ny dla Zie mi WWF Kin ga Ru sin
zga si ła świa tło na Sta dio nie Na ro do wym
w War sza wie, a zna ko mi ci pol scy mu zy cy,
ta cy jak Pro jekt War sza wiak, Ania Ru so -
wicz, Re ni Ju sis, Ga ba Kul ka, Pau li na i
Na ta lia Przy bysz, Mi ka Urba niak i Ur szu -
la Du dziak, za gra li wy jąt ko wy Kon cert
Unplug ged dla Zie mi. Tak że w tym ro ku
wie lu zna nych i lu bia nych Po la ków po sta -
no wi ło wes przeć kam pa nię WWF po dej -
mu jąc nie co dzien ne wy zwa nia. War to śle -
dzić in for ma cje na  wwf.pl, nie ba wem

zdra dzi my ja kie nie co dzien ne wy zwa nia
pod ję li po li ty cy, ar ty ści i dzien ni ka rze z
pierw szych stron ga zet.

Pod czas Go dzi ny dla Zie mi WWF
mi lio ny osób na ca łym świe cie ga si świa -
tło. Wy ga sza ne są tak że świa tła na naj bar -
dziej cha rak te ry stycz nych bu dyn kach w
po nad 5000 mia stach, m.in.: Wie ży Eif fla
w Pa ry żu, Ope ry w Syd ney, Bra my Bran -
den bur skiej w Niem czech, pi ra mid w
Egip cie. W Pol sce ga sną m.in. ilu mi na cja
Sta dio nu Na ro do we go, Pa ła cu Kul tu ry i
Na uki, Zam ku Kró lew skie go, Spodka,
Kop ca Ko ściusz ki, Kan ce la rii Pre mie ra i
Pre zy den ta. W ubie głym ro ku w Go dzi nę
dla Zie mi WWF za an ga żo wa ło się   set ki
mi lio nów osób w 150 pań stwach, a w Pol -
sce ofi cjal nie do Go dzi ny dla Zie mi przy -
łą czy ło się nie mal 50 miast.

Go dzi na dla Zie mi 
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Po li cjan ci zor ga ni zo wa li i prze pro wa -
dzi li III Cha ry ta tyw ny Tur niej Ha lo wej
Pił ki Noż nej o Pu char Ko men dan ta
Po wia to we go Po li cji w Łań cu cie.
Pierw sze miej sce zdo by ła dru ży -
na PGNiG. W trak cie tur nie ju zo sta ły
prze pro wa dzo ne dwie li cy ta cje
przed mio tów prze ka za nych przez
ofia ro daw ców. Ca ły do chód z tur nie ju
zo stał prze ka za ny na Dom Dziec ka
w Ło pusz ce Ma łej.

W nie dzie lę, od by ła się trze cia edy -
cja Cha ry ta tyw ne go Tur nie ju Ha lo wej
Pił ki Noż nej o Pu char Ko men dan ta Po -
wia to we go Po li cji w Łań cu cie. Ideą tur -
nie ju, po dob nie jak w la tach wcze śniej -
szych, by ło fi nan so we wspar cie Do mu
Dziec ka w Ło pusz ce Ma łej, pro wa dzo -
ne go przez fun da cję „Wzra sta nie”.
Do roz gry wek za pro szo ne zo sta ły dru -
ży ny miej sco wych księ ży, PGNiG o/Sa -
nok, Stra ży Zam ko wej, Urzę du Mar szał -
kow skie go, sa mo rzą dow ców łań cuc kich
i oczy wi ście or ga ni za to rów. Dru ży ny zo -
sta ły po dzie lo ne na dwie gru py i gra jąc
sys te mem „każ dy z każ dym” za ję ły miej -
sca ran kin go we upraw nia ją ce do gry od -
po wied nio o pierw sze, trze cie i pią te
miej sce w tur nie ju. Osta tecz nie tur niej
wy gra li re pre zen tan ci PGNiG, przed sa -
mo rzą dow ca mi i Mu zeum – Zam kiem
w Łań cu cie. Naj lep szym bram ka rzem
wy bra ny zo stał po li cjant Da mian Mącz -

ka, naj wszech stron niej szym za wod ni -
kiem Hu bert Ko peć z Urzę du Mar szał -
kow skie go, zaś naj sku tecz niej szym
strzel cem zo stał An drzej Gdań ski

z PGNiG. Istot nym ele men tem tur nie ju
by ło ogło sze nie wy ni ków ple bi scy tu
na naj lep sze go tre ne ra, spor tow ca i ta -
lent ro ku 2012 mia sta Łań cu ta. W obec -

no ści za pro szo nych go ści wrę czo no lau -
re atom pu cha ry i upo min ki. W po szcze -
gól nych ka te go riach wy gra li: tre ner –
Da riusz Ka szow ski, za wod nik – To masz

For tu na i ta lent – Mar ta Sro czyk. Roz -
gryw kom spor to wym to wa rzy szy ły wy -
stę py es tra do we. Tur niej zo stał roz po -
czę ty tań cem „Za po mnia ny świat” wy -
ko na nym przez ze spół ta necz ny RYTM.
Ze spół ten wy stą pił jesz cze dwu krot nie
w prze rwach mię dzy me cza mi. Od był
się tak że wy stęp Lu do we go Uczniow -
skie go Klu bu Spor to we go LUKS pro -
wa dzo ny przez Ada ma Bie lec kie go.
Przed me czem fi na ło wym pu blicz ność
roz grza ła na to miast An na Szu bart ze
swo im ze spo łem or ga ni zu jąc po kaz
ZUM BY. W trak cie tur nie ju zo sta ły
tak że prze pro wa dzo ne dwie li cy ta cje
przed mio tów ofia ro wa nych przez róż -
ne oso by, m.in. 5 ob ra zów prze ka za -
nych przez Ja na Maj cza ka, ko mi sa rza
Mię dzy na ro do wych Ple ne rów Ma lar -
sko -Rzeź biar skich, prac wy ko na nych
przez dzie ci z Fun da cji Wzra sta nie, ma -
skot ki po li cyj nej, prac prze ka za nych
przez Mu zeum – Zam ku w Łań cu cie
i wie lu in nych atrak cyj nych przed mio -
tów. Wszyst kie prze ka za ne na li cy ta cję
przed mio ty zo sta ły sprze da ne, uzy sku -
jąc kwo tę po nad 1000 zł. Do dat ko wo
kwo ty pie nięż na na rzecz Do mu Dziec -
ka w Ło pusz ce zo sta ły tak że prze ka za -
ne bez po śred nio na kon to Fun da cji
przez Urząd Mar szał kow ski i łań cuc -
kich stra ża ków.

Ma rek Grze sik

III Cha ry ta tyw ny Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej

Wie czór Ko biet w Ho te lu Po lo nez
8 mar ca od by ła się im pre za „Wie czór Ko -
biet”, któ rej or ga ni za to rem był Ho tel Po lo -
nez w Dę bi cy. Jak to by wa pod czas ta kiej im -
pre zy nie mo gło za brak nąć prze róż nych po -
ka zów, wy stę pów i in nych atrak cji. 

Po kaz ca rvin gu (sztu ka rzeź bie nia z wy -
ko rzy sta niem wa rzyw oraz owo ców) w wy ko -
na niu Mi strza Eu ro py – Jac ka Świer ka, ma ki -
ja że Pra cow ni Wdzię ku i Uro dy Mał go rza ty
Or kisz, fry zu ry Me ta mor fo zy Fry zjer skie –

La va nia oraz na gro dy, któ re ufun do wał pro -
du cent i dys try bu tor zna nych ko sme ty ków
Avon to tyl ko nie licz ne z atrak cji. 

By ła rów nież część ar ty stycz na w wy ko -
na niu Nor ber ta Je dliń skie go z Brzeź ni cy

oraz ka ba ret „Ża ba” dzia ła ją cy pod pa tro -
na tem Cen trum Kul tu ry i Bi blio tek Gmi ny
Dę bi ca.

Ma rek Grze sik
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