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Dom, z któ re go okien roz po ście ra
się wi dok na le ni wie cią gną ce się na
ho ry zon cie pa sma gór skie ską pa ne
w słoń cu. Dla nie któ rych nie do ści -
gnio ne ma rze nie, a dla in nych cał -
kiem re al na per spek ty wa. Jak za -
aran żo wać prze strzeń, któ rej głów -
ną ozdo bą jest to, co za oknem? Tyl -
ko na tu ral nie.

Dąb Mon ta na to bie lo na pod ło ga do -
stęp na w for mie de sek li tych lub wie lo war -
stwo wych, któ re mo gą być sto so wa ne na
ogrze wa niu pod ło go wym. Zna ko mi cie pa -
su je do wnętrz, w któ rych pa nu je ko lo ry -
sty ka jak naj bar dziej zbli żo na do na tu ral -
nych ko lo rów zie mi. Do stęp na w ofer cie
fir my Kopp wy stę pu je w kla sach Na tur
lub Ru styk oraz w sze ro kiej ga mie roz mia -
rów. Drew no dę bo we od por ne na in ten -
syw ne użyt ko wa nie, po kry te jest la kie rem
lub wo skiem twar dym olej nym. Przy od -
po wied niej pie lę gna cji za cho wu je swo je
na tu ral ne pięk no przez wie le lat.

Wy mia ry de sek li tych:
- gru bość 15 lub 22 mm
- sze ro kość 120, 140 i 180
- dłu gość: 600-2400 mm (miks dłu go ści)

Wy mia ry de sek wie lo war stwo wych:
- gru bość: 13 lub 15 mm
- gru bość war stwy wierzch niej: 4 lub 6 mm
- sze ro kość: 130, 150 lub 190
- dłu gość: 600-1800 mm (miks dłu go ści)

Struk tu ra po wierzch ni: gład ka lub
szczot ko wa na

Spo sób łą cze nia de sek: pió ro – wpust
Spo sób mon ta żu do pod ło ża: kle je nie

Wy koń cze nie po wierzch ni: la kier lub
wosk twar dy olej ny

Ce na: od ok. 180 zł/m2

Ja sne wnę trze, roz świe tlo ne dę bo wą pod ło gą
- Dąb Mon ta na z ko lek cji Kopp 
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Su per no wo cze sna li nia, do pra co wa -
ne de ta le, za ba wa sy me trią... ko lek -
cja Ze ro to bez kom pro mi so wo
współ cze sna od sło na de si gnu, któ ry
za ska ku je na każ dym kro ku. 

No wa for ma wy po czyn ku
No wo cze sny de sign w wy da niu, ja -

kie pro po nu je ko lek cja Ze ro, to ide al -
ne po łą cze nie sty lu i kom for tu. Mięk -
ka, opły wo wa li nia i sub tel ne, za okrą -
glo ne kra wę dzie zwar tych, sta bil nych
brył, to kwin te sen cja wy go dy i do bre -
go sma ku. Dzię ki głę bo kim sie dzi -
skom i wy pro fi lo wa nym opar ciom me -
ble po zwa la ją na re laks za pew nia ją cy
głę bo ką sa tys fak cję. Ele men tem, któ ry
do mi nu je w for mie sof ko lek cji, są asy -
me trycz ne bo ki, wi docz nie na chy lo ne
pod ką tem do kor pu su me bla. Wraz z
mięk ką, de li kat nie fa lu ją cą li nią opar -
cia, two rzą ca łość, któ ra tchnie spo ko -
jem, har mo nią i lek ko ścią.

Kom po zy cja peł na fan ta zji
De cy du jąc się na za sto so wa nie

gry ko lo rów mię dzy kor pu sem me bla
a po dusz ka mi sie dzi ska i opar cia,
bez tru du skom po nu je my ze staw,
któ ry od da na szą oso bo wość i świet -
nie wpi sze się w aran ża cję sa lo nu.
Bo ga ty wy bór tka nin o roz ma itych
ko lo rach i wzo rach to nie wąt pli wy
atut ko lek cji, po zwa la ją cy pu ścić wo -
dze fan ta zji. W za leż no ści od te go,
ja ki efekt chce my osią gnąć, mo że my
wy brać tyl ko je den, lub dwa ko lo ry i
prin ty. W ten spo sób ma my szan sę

stow rze nia me bla, któ ry bę dzie do -
peł nie niem sto no wa nej aran ża cji
utrzy ma nej w du chu mi ni ma li zmu,
lub za sko czy ory gi nal nym lo okiem w
eks tra wa ganc kim wnę trzu.

Dia beł tkwi w de ta lach
So lid ne bry ły me bli ko lek cji zy sku -

ją lek kość dzię ki no wo cze snym nóż -
kom, któ re są moc nym, wy sma ko wa -
nym ak cen tem. Ni skie, pła skie no gi sof
i wy so kie, za krzy wio ne nóż ki fo te la i
hoc ke ra wy ko na ne są ze szczot ko wa ne -
go me ta lu. Ten ele ganc ki de tal jest jed -
no cze śnie ko lej nym no wo cze snym roz -
wią za niem, któ re spra wia, że ko lek cja
Ze ro tra fia do serc mi ło śni ków współ -
cze snych aran ża cji.

Usiądź wy god nie
237 cm kom for tu to pro po zy cja,

ja ką da je me ga so fa Ze ro. Prze bić ją
mo że tyl ko ul tra so fa, któ rej sze ro -
kość wy no si 298 cm. Kom for to we
wy mia ry po zwa la ją na ide al ny wy po -
czy nek w każ dej po zy cji. Ko lek cję
uzu peł nia ją wy god ny fo tel o wy pro -
f i lo wa nym opar ciu i hoc ker, któ rych
so lid ne, mięk kie sie dzi ska i wy so kie
no gi gwa ran tu ją bez tro skie chwi le re -
lak su w ide al nie za aran żo wa nej prze -
strze ni.

Wy sma ko wa ne, no wo cze sne wnę -
trza są ide al nym tłem dla ko lek cji Ze -
ro. Nie ba nal na, har mo nij na li nia i roz -
wia za nia, któ re nie uzna ją kom pro mi -
sów to atu ty ko lek cji, któ re prze ko nu -
ją naj bar dziej wy ma ga ją cych. 

ZE RO kom pro mi sów – no wa ko lek cja mar ki New Lo ok
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Z se zo nu na se zon sta je my się co raz
od waż niej si w aran żo wa niu na szych
miesz kań. Z wy obraź nią łą czy my ko lo -
ry, ze sta wia my fak tu ry i tka ni ny. Szu -
ka my in spi ra cji, ale i sa mi prze ista -
cza my się w kre ato rów tren dów. A co
je śli wraz z nad cho dzą cą wio sną szu -
ka my nie ba nal ne go po my słu na od -
świe że nie na szej pod ło gi? Po staw my
na drew no, ale w do brze do bra nym
to wa rzy stwie!

Efek tow na pod ło ga – jak to zro bić?
Pod ło ga rów nież mo że za sko czyć i to

nie tyl ko pięk nem su row ca czy nie ba nal -
nym ko lo rem. Chcąc stwo rzyć na praw dę
ory gi nal ną aran ża cję po staw my na po łą -
cze nie dwóch róż nych ma te ria łów, któ re -
go pod sta wą sta nie się drew no, a do dat -
kiem ce ra mi ka, te ra ko ta lub ka mień.

Łą cze nie ma te ria łów wy ma ga nie tyl -
ko zmy słu es te tycz ne go, ale szcze gól nej
dba ło ści o szcze gó ły. O czym na le ży pa -
mię tać? „De cy du jąc się na tak ory gi nal ne
roz wią za nie mu si my mieć na wzglę dzie
wie le aspek tów tech nicz nych. Po pierw sze
pra wi dło wo do bierz my wy mia ry obu ma -
te ria łów. Gru bość drew nia nych ele men tów
mo że wa hać się od 11 do 22 mm, zaś płyt -
ki ce ra micz ne za zwy czaj po sia da ją gru -
bość oscy lu ją cą wo kół 9 – 12 mm. Nie -
mniej waż na jest ko lej ność ukła da nia, uza -
leż nio na od wy bra nych przez nas su row -
ców, a tak że kwe stie bez pie czeń stwa, wy ni -

ka ją ce z wła ści we go wy ko na nia łą czeń.” –
za uwa ża Pa weł Go ryl - Nie ciuń ski, eks pert
fir my Kopp.

Drew no i płyt ki – du et do sko na ły 
To po łą cze nie co raz czę ściej wy stę pu -

ją ce w no wo cze snych pro jek tach miesz -
kań, gdzie kuch nia i sa lon sta no wią in te -
gral ną ca łość. Za nim przy stą pi my do ukła -
da nia pod ło gi roz waż my ko lej ność na no -
sze nia po szcze gól nych ma te ria łów. Za zwy -
czaj, wy god niej roz po cząć od ce -
ra mi ki, jed nak w tym wy pad ku,
ko lej ność po win na zo stać od -
wró co na i ko niecz nie mu si my
za cząć od po ło że nia na tu ral ne go
su row ca. Drew no w kon tak cie z
kle jem mo że ulec nie od wra cal -
nym uszko dze niom i de fek tom
dla te go naj le piej, przed je go
mon ta żem, za koń czyć wszyst kie
„mo kre” pra ce, na ra ża ją ce je na
znisz cze nie, upew nia jąc się, że
uży te pre pa ra ty są su che i nie
po zo sta wia ją śla dów.

Nie moż na za po mnieć o
wy rów na niu pod ło ża. Po zio mu -
jąc par kiet drew nia ny ma my do
dys po zy cji wy god ne w uży ciu
wy lew ki sa mo po zio mu ją ce. Do -
sto so wu jąc płyt ki, róż ni ce zni we -
lu je my za po mo cą gę ste go - cien -
ko lub gru bo war stwo we go kle ju.
W przy pad ku wi docz nych róż -

nic zde cy duj my się na ma sę ni we lu ją cą,
któ ra po win na trwa le roz wią zać pro blem
wszel kich nie rów no ści.

Je śli cho dzi o wy koń cze nie, do wy bo ru
ma my kil ka moż li wo ści. Pod sta wo wą za sa -
dą, o któ rej bez względ nie mu si my pa mię tać
jest po zo sta wie nie szcze li ny dy la ta cyj nej na
sty ku obu ma te ria łów, któ ra po zwo li drew -
nu pra co wać. Szcze li nę mo że my uzu peł nić
go to wym pro fi lem z two rzy wa sztucz ne go.
To jed nak ry zy kow ne roz wią za nie, któ re

mo że w znacz nym stop niu za chwiać ocze -
ki wa ny przez nas efekt kom po zy cyj ny.

Naj bez piecz niej szym i naj bar dziej
prak tycz nym wy bo rem bę dzie ko rek, któ -
ry mo że my ma lo wać i la kie ro wać we dług
wła sne go uzna nia. Ten ma te riał z ła two ścią
zin te gru je się z pod ło gą, two rząc gład kie,
sto no wa ne po łą cze nie. Pa mię taj my bo -
wiem, że miej sce łą cze nia po win no być
nie wi docz ne i pła skie – do da je Pa weł Go -
ryl - Nie ciuń ski, eks pert Kopp.

Pod ło ga z cha rak te rem 
W po łą cze niu z ce ra mi ką, te ra ko tą

lub ka mie niem naj le piej spraw dzą się ory -
gi nal ne li te de ski dę bo we o ru sty kal nym
wy glą dzie do stęp ne w ofer cie fir my Kopp.
Dzię ki te mu pod ło ga na bie rze wy glą du
sty lo wej wil li pod mia stem, wpro wa dza jąc
do do mu cie pło i na strój uła twia ją cy wy -
po czy nek.

Ale od waż ne aran ża cje to nie tyl ko
roz wią za nie dla wnę trza do mu. Jed ną z re -

ali za cji fir my Kopp, łą czą cą oba ma te -
ria ły, by ła aran ża cja biu ra fir my Ajo na
Pol ska w Biel sku -Bia łej. Tym ra zem w
ory gi nal nym po łą cze niu bru ku i drew -
na wy stą pił an tycz ny bam bus kar me lo -
wy. Ele ganc ka de ska i po ły sku ją cy ka -
mień nada ły wnę trzu wy jąt ko wej at mos -
fe ry i śród ziem no mor skie go kli ma tu, co
z pew no ścią przy czy ni ło się do pod nie -
sie nia ja ko ści pra cy.  

Aran ża cja prze strze ni, w któ rej
prze by wa my na co dzień, za le ży tyl ko
od nas i na sze go po czu cia es te ty ki. Łą -
cze nie z na tu ry cie płych i zim nych
ma te ria łów two rzy wnę trze ory gi nal ne
i nie tu zin ko we. W ra zie po trze by, spe -
cja li ści fir my Kopp z przy jem no ścią
do ra dzą w ja kim po miesz cze niu za sto -
so wać ta kie roz wią za nie oraz jak za -
pro jek to wać to po łą cze nie, aby za wi ło -
ści tech nicz ne nie wy pro wa dzi ły nas z
rów no wa gi, a pod ło ga słu ży ła nam
przez la ta.

Drew no lu bi to wa rzy stwo
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Dow cip na i nie kon wen cjo nal na mu zycz -
na opo wieść z udzia łem ty tu ło wych za -
kon nic, któ re pra gnąc ze brać pie nią dze
na po chó wek współ -sio strzy czek
(wszyst ko z wi ny Sio stry Ju lii – ku char -
ki,  z za pa łem eks pe ry men tu ją cej z kuch -
nią fran cu ską), zde cy do wa ły się wy stą -
pić przed wi dza mi w za im pro wi zo wa -
nym show. 

Tań czą, śpie wa ją i, na wią zu jąc bli ski
kon takt z wi dow nią, opo wia da ją o co dzien -
no ści kon wen tu, o swo ich pa sjach, wy bo rach
dro gi ży cio wej… itd. Mó wią o tym chwi la mi
se rio, ale zwy kle z przy mru że niem oka, ba -
wiąc się kon we nan sa mi oraz za chę ca jąc pu -
blicz ność do in te rak cji. Mu si cal prze sy co ny
jest czar nym hu mo rem, nie ma w nim jed -
nak cie nia zło śli wo ści czy agre syw ne go an ty -
kle ry ka li zmu.  Sztu ka zo sta ła prze tłu ma czo -
na na dwa dzie ścia sześć ję zy ków i od nio sła

spek ta ku lar ny suk ces w kil ku dzie się ciu kra -
jach świa ta – „Sio stru nie” ma ją wła sną stro nę
in ter ne to wą i swo je fan klu by. W Pol sce „Sio -
stru nie” do swo je go re per tu aru wpro wa dza ły
w prze szło ści naj bar dziej zna ne sce ny mu -
zycz ne – War sza wie, Ka to wi cach, Po zna niu i
Gdy ni. Ab sur dal ny spek takl, ła mią cy wszel -
kie kon we nan se i ste reo ty py. W Te atrze im.
Wan dy Sie masz ko wej w Rze szo wie „Sio stru -
nie” re ży se ru je Jan Szur miej, zna ny rze szow -
skiej pu blicz no ści z re ali za cji ta kich spek ta kli
jak „Piaf”, „Sztuk mistrz z Lu bli na” czy
„Słod kie la ta 20., 30…”
PRE MIE RA - 28 mar ca 2014
godz.19:00 
29 mar ca godz.19:00
30 mar ca godz.19:00
01 kwiet nia godz.19:00
02 kwiet nia godz.19:00
bi le ty w ce nie: 50zł / 35zł

„SIO STRU NIE”
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Szu ka jąc de ko ra cji okien nej nie mu si my
ogra ni czać się do stan dar do wych opcji.
Ory gi nal ne do dat ki, któ re bę dą al ter na -
ty wą dla kla sycz nych fi ran i za słon,
wpro wa dzą do na szych wnętrz in try gu -
ją cy cha rak ter. Po my sło wym roz wią za -
niem na nie tu zin ko wą sty li za cję okien są
pa ne le. Bo gac two wzo rów i form po zwo -
li do brać z ko lek cji fir my HAFT S.A. pa ne -
le od po wied nie do każ de go ty pu wnętrz.

Sub tel ne wnę trza, któ rym uro ku do da
na wet drob ny ak cent, pięk nie bę dą się kom -
po no wać z pa ne la mi okien ny mi zdo bio ny mi
mo ty wem ro ślin nym. Mo del pa ne li 54150 z
ko lek cji HAFT S.A. pod kre śli sty li sty kę
utrzy ma ną w pa ste lo wych od cie niach. Dla te -
go efek tow nie ozdo bi za rów no kla sycz ne,
sto no wa ne wnę trza, jak i no wo cze sne, peł ne
cha rak te ru po miesz cze nia. Na wią za nia do

na tu ry, któ re od naj dzie my nie tyl ko w po sta -
ci de li kat nie za ry so wa nych kwia to wych
kształ tów, ale rów nież w od cie niach brą zu i
kre mu, w któ rych do stęp ne są pa ne le fir my
HAFT S.A., two rzą wra że nie har mo nii i
wpro wa dza ją re lak su ją cy na strój. 

Pa ne le zdo bio ne po my sło wy mi wzo ra -
mi bę dą spraw dzo nym roz wią za niem w po -
ko ju dzie cię cym. Kla sycz ne po jaz dy z daw -
nych cza sów wy szy te na pa ne lach 212160 z
ko lek cji HAFT S.A. przy ku ją uwa gę młod -
szych lo ka to rów, two rząc fan ta zyj ną ozdo bę
okna. Pro sty kształt fi ran pa ne lo wych, sta bil -
ny for mat oraz się ga ją ca do sa mej zie mi dłu -
gość, od po wied nio osło nią okno i tym sa -
mym stwo rzą at mos fe rę sub tel nej in tym no -
ści. Ża kar do we, bia łe pa ne le HAFT S.A., z
na dru ka mi sta ro daw nych aut i epo ko wych
wy na laz ków, do stęp ne są w trój e le men to -
wym kom ple cie. 

Ko lek cja ża kar do wych pa ne li okien nych HAFT S.A. 

po ka zu je praw dzi wy cha rak ter okna

Że la zo (Fe) jest mi kro ele men tem nie -
zbęd nym do pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia or ga ni zmu. We dług Świa to wej
Or ga ni za cji Zdro wia (WHO) nie do bór
te go pier wiast ka jest naj częst szym i
naj bar dziej po wszech nym za bu rze -
niem ży wie nio wym na świe cie. Do ty -
czy on przede wszyst kim ko biet i dzie -
ci w kra jach roz wi ja ją cych się, ale
jest rów nież je dy nym nie do bo rem ży -
wie nio wym osią ga ją cym zna czą cy
roz miar w kra jach uprze my sło wio -
nych. Sza cu je się, że na wet co pią ta
ko bie ta znaj du je się w gru pie ry zy ka,
za gro żo nej nie do bo rem że la za.

Że la zo po ma ga w pra wi dło wej pro -
duk cji czer wo nych krwi nek i he mo glo bi -
ny, pra wi dło wym trans por cie tle nu w or -
ga ni zmie oraz zmniej sza niu uczu cia
zmę cze nia i znu że nia. Nie do bo ry te go
pier wiast ka pro wa dzą do nie do krwi sto -
ści, zwa nej tak że ane mią.  

Na nie do bór że la za naj bar dziej na -
ra żo ne są ko bie ty. Pro blem do ty czy
zwłasz cza ko biet w cią ży, na sto la tek,
spor t sme nek oraz ob f i cie mie siącz ku -
ją cych. War to wie dzieć, że w cza sie
men stru acji ko bie ta tra ci oko ło 40 mg
że la za. 

Za nie do bór że la za od po wia da tak że
nie pra wi dło wo zbi lan so wa na die ta.
Współ cze sne spo so by przy go to wy wa nia
po sił ków co raz czę ściej pro wa dzą do
utra ty naj waż niej szych pier wiast ków i

wi ta min. Żyw ność wy so ko prze two rzo na
jest nie rzad ko ubo ga w naj waż niej sze dla
ludz kie go or ga ni zmu skład ni ki od żyw -
cze od gry wa ją ce istot ną ro lę w pro ce -
sach krwio twór czych. Ro śnie też po pu -
lar ność diet od chu dza ją cych oraz we ge -
ta ria ni zmu. Wszyst ko to wpły wa na
mniej sze spo ży cie pro duk tów, któ re są
waż nym źró dłem że la za. 

Sze la zo+SR to je dy ny na ryn ku che -
lat że la za, w któ rym za sto so wa no for mu -
łę prze dłu żo ne go uwal nia nia, co zwięk -
sza wchła nia nie i to le ran cję co dzien ne go
przyj mo wa nia pre pa ra tu.  Do dat ko wo
za war ta w pro duk cie wi ta mi na C uczest -

ni czy we wchła nia niu że la za, a wi ta mi ny
B6, B12 i kwas fo lio wy wzmac nia ją efekt
krwio twór czy su ple men ta cji te go pier -
wiast ka. 

Sze la zo+SR to no wość na ryn ku. Su -
ple ment die ty do stęp ny jest w ap te kach
bez re cep ty. Na ry nek wpro wa dzo no
opa ko wa nia za wie ra ją ce 30 i 60 kap su -
łek. Ce ny su ge ro wa ne Sze la zo+SR w ap -
te kach: opa ko wa nie za wie ra ją ce 30 kap -
su łek – 19,50 PLN, opa ko wa nie za wie ra -
ją ce 60 kap su łek – 29 PLN. 

Wię cej in for ma cji o pro duk cie moż -
na zna leźć na www.sze la zo.pl. Na stro nie
pro wa dzo ny jest tak że blog, na któ rym
znaj du ją się in for ma cje, po ra dy i cie ka -
wost ki do ty czą ce die ty bo ga tej w że la zo
i su ple men ta cji te go pier wiast ka.

Nie do bór że la za – pro blem glo bal ny
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Olej ne pej za że, akwa re le z pod kar pac -
ki mi kra jo bra za mi, ob ra zy peł ne po -
etyc kich fan ta zji, su ge styw ne rzeź by
oraz por tre ty, pra ce pró bu ją ce od kryć
struk tu rę na tu ry – to za le d wie część
wy sta wy ma lar stwa i ry sun ku za ty tu -
ło wa nej „Wi dze nie świa ta”, któ ra pre -
zen to wa na jest w sie dzi bie Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go w Rze szo wie.

Eks po zy cja przed sta wia pra ce ar ty -
stów, któ rzy są człon ka mi Re gio nal ne go
Sto wa rzy sze nia   Twór ców Kul tu ry w Rze -
szo wie. W wer ni sa żu wy sta wy, któ ry od -
był się 18 mar ca br. obok twór ców i ich
przy ja ciół wziął udział Czło nek Za rzą du
Wo je wódz twa Pod kar pac kie go Bog dan
Ro ma niuk.

Ho no ro wy pa tro nat nad wy sta wą ob -
jął Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar pac kie -
go Wła dy sław Or tyl. Moż na ją oglą dać w
hal lu głów nym urzę du mar szał kow skie go
do 28 mar ca 2014 ro ku.  

Alek san dra Go rze lak–Nie du ży

W Rzy mie, pod czas au dien cji ogól nej
pa pież Fran ci szek po bło go sła wił ka -
mień wę giel ny, któ ry zo stał umiesz -
czo ny w fun da men tach po wsta ją ce go
w Mar ko wej Mu zeum Po la ków Ra tu -
ją cych Ży dów na Pod kar pa ciu imie nia
Ro dzi ny Ulmów. 

Mu zeum upa mięt niać bę dzie Jó ze fa
i Wik to rię Ulmów, któ rzy udzie li li schro -
nie nia ży dow skim są sia dom, za co wraz
z dzieć mi i ukry wa ny mi ludź mi zo sta li
roz strze la ni w mar cu 1944 ro ku. Bę dzie
ono tak że przy po mi nać o in nych zna nych
i nie zna nych Po la kach, któ rzy nie wa ha li
się na ra zić ży cia, by w cza sie II woj ny świa -
to wej po móc Ży dom. 

W uro czy sto ści po świę ce nia ka mie nia
wę giel ne go w Rzy mie uczest ni czył Czło -
nek Za rzą du Wo je wódz twa Bog dan Ro -
ma niuk. -Krót ko przed sta wi łem hi sto rię
Ro dzi ny Ulmów i ideę Mu zeum, a Oj ciec
Świę ty po bło go sła wił ka mień wę giel ny –
po wie dział po uro czy sto ści wi ce mar sza łek
Ro ma niuk. -My ślę, że to dzie ło do brze
wpi su je się w sło wa pa pie ża o bu do wa niu
re la cji chrze ści jan i Ży dów, wy po wie dzia ne
w Rzy mie w ostat nią nie dzie lę, pod czas
mo dli twy Anioł Pań ski – do dał wi ce mar -
sza łek. 

W li ście skie ro wa nym do Oj ca Świę te -
go Fran cisz ka, pro sząc o po świę ce nie ka -
mie nia wę giel ne go pod mu zeum, Mar sza -
łek Wo je wódz twa Pod kar pac kie go Wła dy -
sław Or tyl pod kre ślał zna cze nie po wsta ją -
cej bu dow li: Pra gnę za pew nić Wa szą Świą -
to bli wość, że Sa mo rząd Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go do ło ży naj wyż szych sta -
rań, aby miej sce to god nie upa mięt nia ło
he ro icz ną po sta wę i czy ny ro dzi ny Ulmów
oraz wie lu Po la ków ra tu ją cych Ży dów, sta -
jąc się ko lej nym kro kiem w bu do wa niu
sza cun ku, przy jaź ni oraz do brych re la cji
po mię dzy Po la ka mi a Ży da mi, po mię dzy
chrze ści ja na mi a wy znaw ca mi ju da izmu,
po mię dzy ludź mi. Wy ra żam na dzie ję, że
mu zeum w Mar ko wej – przez swój sym bo -
licz ny wy miar – sta nie się tak że in spi ra cją

do za du my, re flek sji oraz zna kiem przy po -
mi na ją cym o im pon de ra bi liach na sze go
czło wie czeń stwa – na pi sał w li ście do Pa -
pie ża mar sza łek Or tyl. 

De cy zję o bu do wie w Mar ko wej „Mu -
zeum Po la ków Ra tu ją cych Ży dów na Pod -
kar pa ciu im. Ro dzi ny Ulmów” pod jął
w 2008 ro ku Sej mik Wo je wódz twa Pod -
kar pac kie go. 

Jó zef i Wik to ria Ulmo wie zo sta li wraz
z 6 dzie ci za mor do wa ni przez nie miec kich
żoł nie rzy 24 mar ca 1944 ro ku. Ra zem
z ni mi zgi nę ło ośmio ro ukry wa nych przez
nich Ży dów. Za mor do wa na przez żoł nie -
rzy Wik to ria Ulma w chwi li śmier ci by ła
w dzie wią tym mie sią cu cią ży. Po nad 6 ty -
się cy Po la ków za ra to wa nie Ży dów w cza -
sie II woj ny świa to wej zo sta ło uho no ro wa -
nych przez In sty tut Yad Va shem me da lem
„Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta”.

W tym gro nie zna leź li się w 1995 ro ku
Wik to ria i Jó zef Ulmo wie. 

Pro jekt mu zeum, któ re po wsta je
w Mar ko wej przy go to wa ła pra cow nia ar -
chi tek to nicz na Ni zio De sign In ter na tio -
nal, któ ra od po wia da za aran ża cję mię dzy
in ny mi Mu zeum Po wsta nia War szaw skie -
go. 23 wrze śnia 2013 ro ku pod pi sa na zo -
sta ła umo wa z wy ko naw cą mu zeum. 

Cał ko wi ta war tość in we sty cji wy no si
6, 8 mln zł. Więk szość tej kwo ty sfi nan so -
wa na zo sta nie ze środ ków Sa mo rzą du Wo -
je wódz twa Pod kar pac kie go. Mi lion zło -
tych na ten cel za de kla ro wał Mi ni ster Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Za koń -
cze nie bu do wy pla no wa ne jest na gru -
dzień 2015 ro ku. 

Alek san dra Go rze lak –Nie du ży 
Biu ro pra so we UMWP 

Ka mień wę giel ny pod Mu zeum Po la ków Ra tu ją cych Ży dów
im. Ro dzi ny Ulmów po świę co ny przez Pa pie ża Fran cisz ka 

„Wi dze nie świa ta”

Pod kar pac cy ar ty ści pre zen tu ją swe pra ce w Urzę dzie Mar szał kow skim
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Or ga ni za to rem Kon kur su – Ple bi -
scy tu był Bur mistrz Mia sta Łań cu -
ta Sta ni sław Gwiz dak i Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Łań -
cu cie. Naj lep szych spor tow ców
i tre ne rów wy bie ra ła 8 – oso bo wa
Ka pi tu ła po wo ła na przez Dy rek to -
ra MO SiR Łań cut. Prze wod ni czą -
cym Ka pi tu ły był Krzysz tof Szcze -
pa niak – Rad ny Mia sta Łań cu ta,
wiel ki mi ło śnik i znaw ca spor tu,
wie lo let ni dzia łacz spor to wy.

VIII PLE BI SCYT 
NA NAJ LEP SZE GO SPOR TOW -

CA I TRE NE RA 
ŁAŃ CU TA 2013 RO KU 

– WY NI KI

HO NO RO WY PA TRO NAT 
MAR SZA ŁEK WO JE WODZ TWA 

POD KAR PAC KIE GO
WŁA DY SŁAW OR TYL

W bie żą cej edy cji klu by spor to -
we, sto wa rzy sze nia i szko ły zgło si ły
ogó łem 24 spor tow ców i tre ne rów
spo śród któ rych Ka pi tu ła do ko na ła
na stę pu ją ce go wy bo ru:

NAJ LEP SZY SPOR TO WIEC
1. Mi chał Ba ran – ko szy ków ka

– PTG „So kół” Łań cut.
Je den z naj lep szych roz gry wa ją -

cych I li gi. Pod sta wo wy za wod nik So -
ko ła. Już 7 se zon re pre zen tu je bar wy
So ko ła. W me czu z SI DEN To ruń
06.04.2013r (78:69) zdo był 17 pkt
i za no to wał 6 asyst.

2. Mar ta Sro czyk – wy ci ska nie
sztan gi le żąc – LUKS „Zie lo ni” Łań cut.

4 - krot na zło ta me da list ka Mi -
strzostw Pol ski. Usta no wi ła dwa re -
kor dy Pol ski w gru pie wie ko wej
do lat 18 i 20 (wy nik 75 kg).

IV miej sce w Mi strzo stwach
Świa ta Ju nio rek.

I miej sce w Pu cha rze Pol ski.
3. Mo ni ka Sro czyk – wy ci ska -

nie sztan gi le żąc – LUKS „Zie lo ni”.
Srebr ny me dal w Mi strzo stwach

Pol ski Ju nio rek. Usta no wi ła re kord
Pol ski Ju nio rek do lat 23 wy ni kiem
82,5 kg w kat. wa go wej  do 57 kg.

IV miej sce w Mi strzo stwach
Świa ta Ju nio rek do lat 23.

Zło ty me dal w Pu cha rze Pol ski.
4. Da mian Pie loch – ko szy ków -

ka – PTG „So kół” Łań cut.
Je den z naj lep szych skrzy dło -

wych w I li dze i naj le piej rzu ca ją cych
za 3 pkt.

VI miej sce w I li dze pod wzglę -
dem cel nych rzu tów za 3. 24 mar ca
2013r w me czu z AZS Kut no (90:87)
uzy skał 30 pkt w tym 5 ra zy tra f ił
za 3 pkt.

5. Krzysz tof Mar ci now ski – te -
nis sto ło wy – KS „Pe gaz” Łań cut.

Li der i naj sku tecz niej szy za wod -
nik II li go wej dru ży ny te ni sa sto ło we -
go KS Pe gaz Łań cut. W se zo nie
2013/2014 na 26 ro ze gra nych me czy
wy grał 24. Jest in dy wi du al nym Mi -
strzem Świa ta Stra ża ków i Mi strzem
Pol ski Stra ża ków. Zwy cięz ca I Grand
Prix Pol ski we te ra nów w ka te go rii 40-
49 lat.

NAJ LEP SZY TRE NER
Adam Bie lec ki – LUKS Zie lo ni

Łań cut.
Tre ner klu bo wy mi strzyń

i re kor dzi stek Pol ski Mar ty i Mo -
ni ki Sro czyk, Ma cie ja Ma cha i An -
drze ja Pasz ko. Od wie lu lat tre ner
i wy cho waw ca wie lu za wod ni ków
i za wod ni czek, me da li stów Mi -
strzostw Pol ski i Świa ta w spor -
tach si ło wych. Dr Adam Bie lec ki
jest na uczy cie lem wy cho wa nia f i -
zycz ne go w Ze spo le Szkół Tech -
nicz nych w Łań cu cie.

WY RÓŻ NIE NIA
Łu kasz Bie lec ki – So kół Łań -

cut – ko szy ków ka.
Tre ner wy cho waw ca mło dzie ży

ze spo łu ka de tów. III miej sce w pod -
kar pac kiej li dze ka de tów.

Da riusz Ka szow ski – So kół
Łań cut – ko szy ków ka.

Tre ner ze spo łu se nio rów PTG
So kół Łań cut. Naj dłu żej pra cu ją cy
w I li dze tre ner (nie prze rwa nie 13
se zon). Ak tu al nie tre ner 4 dru ży ny
I li gi.

Adam Na róg – ŁKS Łań cut –
pił ka noż na.

Tre ner wy cho waw ca tramp ka rzy
ŁKS Stal Łań cut. Wy cho waw ca kla sy
spor to wej o pro f i lu pił ka noż -
na w Pu blicz nym Gim na zjum Nr1.

Pa weł Wło dy ka – KS „Pe gaz”
Łań cut – te nis sto ło wy.

Tre ner II li go wej dru ży ny KS
„Pe gaz” Łań cut oraz naj młod szych
adep tów te ni sa (szko ła pod sta wo -
wa). II miej sce w II li dze po run dzie
za sad ni czej Klu bu KS „Pe gaz” Łań -
cut z re al ny mi szan sa mi na awans
do I li gi.

NAJ LEP SZY MŁO DZIE ŻO WIEC 
ŁAŃ CU TA – TA LENT 2013 

RO KU

Mi chał Ka zi mi ro wicz – ko szy -
ków ka – So kół Łań cut.

Re pre zen tant pod kar pa cia w ko -
szy ków ce ka te go rii ka det. Je den
z naj zdol niej szych ko szy ka rzy So ko ła
w ka te go riach mło dzie żo wych.
Uczeń Pu blicz ne go Gim na zjum Nr1
w Łań cu cie. Wraz z dru ży ną I Gim -
na zjum za jął III miej sce w fi na le kra -
jo wym Or lik Ba sket ma nia (Byd -
goszcz 2013r).

WY RÓŻ NIE NIA
Piotr Cyr nek – te nis sto ło wy –

KS „Pe gaz” Łań cut.
Naj lep szy te ni si sta sto ło wy woj.

pod kar pac kie go w kat. mło dzie żo -
wej. Za wod nik II – li go wej dru ży ny
KS „Pe gaz”. W bie żą cym se zo nie
na 26 ro ze gra ne me cze wy grał 24.

Bar tosz Fryń – ko szy ków ka –
So kół Łań cut.

Uczeń II kla sy I LO w Łań cu cie.
Ko szy karz PTG So kół.

Ma ciej Mach – wy ci ska nie
sztan gi le żąc – LUKS „Zie lo ni” Łań -
cut.

Mistrz Pol ski w wy ci ska niu sztan -
gi le żąc w kat. do lat 16.

Krzysz tof Mierz wa – pod no sze -
nie cię ża rów – KS MO SiR Łań cut.

Mistrz wo je wódz twa pod kar pac -
kie go w kat. mło dzik. Udział w Mi -
strzo stwach Pol ski mło dzi ków (9
miej sce). III miej sce w Mi strzo stwach
Pol ski Szkół Rol ni czych.

An drzej Pasz ko – wy ci ska nie
sztan gi le żąc – LUKS „Zie lo ni” Łań cut.

Zło ty i srebr ny me dal Mi strzostw
Pol ski Ju nio rów. Usta no wił re kord

Pol ski ju nio rów do lat 20 wy ni kiem
135 kg w kat. wa go wej do 66 kg.

WY RÓŻ NIE NIE
spe cjal ne za ca ło kształt osią -
gnięć w spo rcie łań cuc kim.

WŁO DZI MIERZ LISZ KA
Je den z naj lep szych pił ka rzy

i tre ne rów w hi sto rii Sta li Łań cut.
W pił kę noż ną za czął grać za raz
po II woj nie w Kra ko wie. Ca łą ka -
rie rę grał na po zy cji bram karz. Ko -
lej no w na stę pu ją cych klu bach: KS
Ła giew ni ki Kra ków (1946-1950),
OWKS Kra ków (1950-1953), Gar -
bar nia Kra ków (1954-1960). W tym
klu bie (Gar bar nia) przez dwa se zo -
ny wy stę po wał w I li dze (obec -
na eks tra kla sa). Ro ze grał tak że hi -
sto rycz ny mecz w bar wach Wi sły
Kra ków z „Ra pi dem” Wie deń (1:1)
i zo stał bo ha te rem te go me czu, sze -
ro ko opi sy wa nym w ogól no pol skiej
pra sie spor to wej („Sport”, „Prze -
gląd Spor to wy”, „Tem po”).

W grud niu 1960 ro ku Wło dzi -
mierz Lisz ka opu ścił Kra ków i prze -
niósł się do Łań cu ta gdzie re pre -
zen to wał Stal Łań cut do za koń cze -
nia ka rie ry w 1971 ro ku. Wte dy
w wie ku 41 lat ro ze grał swój ostat -
ni mecz Stal Łań cut – JKS Ja ro sław.
Po uzy ska niu kwa li f i ka cji tre ner -
skich zo stał tre ne rem. Naj pierw
w Sta li Łań cut, któ rą z prze rwa mi
tre no wał do 1993 ro ku. Był szko le -
niow cem tak że in nych dru żyn
z oko lic Łań cu ta: Orzeł Prze worsk,
Spo masz Kań czu ga, Włók niarz
Rak sza wa, Astra Me dy nia Gło gow -
ska i gru py mło dzie żo we Sta li Łań -
cut jesz cze do 2008 ro ku. Wie lo -
krot nie od zna cza ny i wy róż nio ny

m.in.: Zło tą Od zna ką PZPN, Zło tą
Od zna ką Okrę go wych Związ ków
Pił ki Noż nej w Rze szo wie i Prze my -
ślu. Był tak że zwy cięz cą kon kur su
ga ze ty spor to wej „Tem po” na naj -
lep sze go pił ka rza rze szowsz czy zny.
Nie zwy kle skrom ny, lu bia ny i za słu -
żo ny dla łań cuc kie go spor tu.

Uro czy ste ogło sze nie wy ni ków,
wrę cze nie na gród i wy róż nień od by -
ło się 24 lu te go 2014 ro ku w ha li
MO SiR pod czas me czu ko szy ków ki
o mi strzo stwo I li gi So kół Łań cut –
Start Lu blin. Naj lep szym spor tow -
com i tre ne rom na gro dy, pu cha ry
i dy plo my wrę cza li: Bog dan Ro ma -
niuk – Czło nek Za rzą du Wo je wódz -
twa Pod kar pac kie go, Sta ni sław Gwiz -
dak – Bur mistrz Mia sta Łań cu ta i Je -
rzy Hał ka – Dy rek tor MO SiR Łań -
cut. Oka zjo nal ne pa te ry ufun do wał
i oso bi ście wrę czył Ka zi mierz Go ło -
juch – Po seł na Sejm RP.

Uro czy stość uświet ni ło swo ją
obec no ścią tak że wie lu in nych go ści
m.in. Adam Krzysz toń – Sta ro sta
Łań cuc ki, Ks. Pro boszcz Ma rek Ble -
char czyk, Rad ni Mia sta Łań cu ta, dy -
rek to rzy szkół, in sty tu cji, za kła dów
pra cy, spon so rzy.

Ma rek Grze sik
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W dniach 13-15 mar ca br. w
Gnie wi nie od by ły się II Mi strzo -
stwa Pol ski Urzę dów Mar szał -
kow skich w pił ce noż nej ha lo wej.
Or ga ni za to rem tur nie ju był
Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Po mor skie go. Bar dzo
uda ny wy stęp za no to wa ła dru ży -
na zło żo na z pra cow ni ków Urzę -
du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Pod kar pac kie go, któ ra
za ję ła wy so kie 5 miej sce. Ogó łem
dru ży na Urzę du w ca łym tur nie ju
wy gra ła 5 me czów, bi lans bram -
ko wy 9:2 Re pre zen tan ci Urzę du
tyl ko raz scho dzi li z bo iska po ko -
na ni w  zre mi so wa nym me czu z
wo je wódz twem opol skim, po rzu -
tach kar nych (ćwierć fi nał).

Me cze gru po we
pod kar pac kie – lu bu skie 2:0,
pod kar pac kie – po mor skie 2:1,
pod kar pac kie – ma zo wiec kie 2:0
Fa za pu cha ro wa
pod kar pac kie – opol skie 0:0, kar ne 3:4
(ćwierć fi nał),
pod kar pac kie – dol no ślą skie 2:1,
pod kar pac kie – war miń sko – ma zur skie
1:0 (mecz o 5 miej sce).

Skład dru ży ny: Ar ka diusz Czer won ka,

To masz Rusz ni ca, Woj ciech Pyt ko, Piotr

Pa sterz, Ma rek An to nik, Pa weł Gło wacz,

To masz Bur dzy, Woj ciech Szwed.

W tur nie ju sto ją cym na wy so kim i

wy rów na nym po zio mie udział wzię ło 13

dru żyn Urzę dów Mar szał kow skich.. Zde -

cy do wa na więk szość spo tkań by ła bar dzo

za cię ta i wy rów na na. Bram ka rze po pi sy -

wa li się pięk ny mi pa ra da mi, pa da ły efek -

tow ne bram ki, a wi dzo wie mo gli po dzi -

wiać wie le skład nych i cie ka wych ak cji.

Koń co wa kla sy fi ka cja.

ślą skie,

po mor skie,

lu bel skie,

opol skie,

pod kar pac kie,

war miń sko – ma zur skie,

dol no ślą skie,

świę to krzy skie,

ma ło pol skie,

ma zo wiec kie,

łódz kie,

lu bu skie,

ku jaw sko - po mor skie.

Ma rek Grze sik
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Grill, ta ras z de sek, sło necz ne let nie
po po łu dnie, na gła zmia na po go dy i
ulew ny deszcz. Brzmi zna jo mo? Ostre
słoń ce na prze mian z desz czem mo gą
znisz czyć drew no, je śli nie bę dzie my
sto so wać od po wied nich pre pa ra tów
do je go pie lę gna cji. Drew nia ne me ble
wy star czy cho wać pod za da sze nie,
ale na tu ral na ze wnętrz na pod ło ga
mu si wy trzy mać zmien ne wa run ki po -
go do we.

La to sprzy ja spę dza niu cza su na
świe żym po wie trzu, od po czy wa niu
na ta ra sie i ko rzy sta niu ze słoń ca.
Zbyt dłu gi kon takt z pie ką cy mi pro -
mie nia mi mo że za szko dzić na szej
skó rze i na le ży za bez pie czyć się
przed ich szko dli wym dzia ła niem. Po -
dob nie jest w przy pad ku drew na. Jest
to su ro wiec na tu ral ny, a słoń ce i
deszcz nie po zo sta ją bez wpły wu na
je go kon dy cję. 

Pierw szą czyn no ścią, ja ką na le ży
wy ko nać jest spraw dze nie ta ra so -
wych wkrę tów, któ re mo gły się po lu -
zo wać. To sa mo do ty czy drew nia -
nych ła wek i in nych me bli, je śli nie
by ły scho wa ne pod za da sze niem.
Pod czas je sie ni i zi my, na sku tek
opa dów, de ski pęcz nie ją, wio sną zaś
wy sy cha ją na słoń cu, co mo że po -
wo do wać osła bie nie po łą czeń mię -
dzy po szcze gól ny mi czę ścia mi. Po
po now nym skrę ce niu de sek ta ra so -
wych czy drew nia nych me bli ogro -
do wych, moż na przy stą pić do ole jo -
wa nia.

Ole jo wa nie
Drew nia ny ta ras czy me ble ogro -

do we są na ra żo ne na ne ga tyw ny
wpływ czyn ni ków at mos fe rycz nych,
co po wo du je sza rze nie drew na czy
na wet roz wój nisz czą cych je go struk -
tu rę grzy bów. Aby te mu za po biec,
przy naj mniej raz w ro ku na le ży prze -
pro wa dzić ole jo wa nie po wierzch ni
drew nia nych. Za bieg ten znacz nie
opóź ni na tu ral ny pro ces pa ty no wa -
nia drew na. Utrzy ma tak że na dłu żej
je go ko lor, blak ną cy w słoń cu. 

- Olej prze zna czo ny do pie lę gna -
cji drew na na kła da się sze ro kim pędz -
lem na oczysz czo ną z pia sku i ku rzu
po wierzch nię. Pre pa rat te go ty pu

two rzy war stwę ochron ną przed wni -
ka niem wil go ci – tłu ma czy eks pert
f ir my Kopp – Pod ło gi Na tu ral nie Do -
sko na łe, Ka ta rzy na Wą tor. Na ło że nie
war stwy ole ju jest naj prost szym i naj -
star szym spo so bem kon ser wa cji
drew nia nej po wierzch ni. Jest tak że
me to dą wy god ną, po nie waż olej wni -
ka głę bo ko w struk tu rę drew na i nie
po zo sta wia do dat ko wej war stwy na
je go po wierzch ni. Olej ja ko śro dek
kon ser wu ją cy ma jed nak wa dy: nie
chro ni przed wni ka niem tłu stych
plam, któ re sta ją się nie moż li we do
usu nię cia. Z je go po mo cą nie zmie ni -
my tak że ko lo ru de ski. 

La kier, la zu ra czy bej ca?
Pro du cen ci pre pa ra tów do drew -

na prze ści ga ją się w po my słach. Do
wy bo ru ma my bej ce, la zu ry lub la kie -
ry. La zu ra na da je ko lor, ale nie za kry -
wa struk tu ry drew na, sło jów i sę ków.
Jest od por na na więk szość po pu lar -
nych za bru dzeń. Bej ca zwięk sza od -
por ność de sek na wpływ wa run ków
at mos fe rycz nych, a na ło żo na war stwa
te go środ ka po zwa la na cał ko wi tą
zmia nę ko lo ru drew na. La kier na to -
miast jest trwa łą, ela stycz ną po wło ką,
któ ra pod kre śla ko lor drew na i za po -
bie ga zmia nom je go od cie nia. Ist nie -
ją tak że pre pa ra ty łą czą ce wła ści wo ści
bejc, la kie rów i la zur.

Je śli de cy du je my się na ta ras z de -
sek, mu si my wziąć pod uwa gę, że
utrzy ma nie je go wy glą du i wła ści wo -
ści wy ma ga re gu lar nych za bie gów.Gra
zde cy do wa nie jest war ta świecz ki,
gdyż za dba ne drew no po sia da na tu -
ral ny urok. Do stęp ne na ryn ku pre -
pa ra ty pie lę gna cyj ne po mo gą spro -
stać wy ma ga niom te go su row ca i dłu -
go cie szyć się je go pięk nem.
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W let nim słoń cu: jak za dbać
o drew no w ogro dzie?
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KRO SNO. W pierw szy dzień ma ja
nie bo nad Kro snem na bie rze ko lo -
rów. To wszyst ko za spra wą
XV Gór skich Za wo dów Ba lo no wych.
W tym ro ku ba lo no wa ma jów ka
trwać bę dzie od śro dy 30 kwiet nia,
do nie dzie li 4 ma ja. W pro gra mie
wie le spor to wych i mu zycz nych
emo cji. Sprawdź pro gram im pre zy. 

Wy da rze nie „Ba lo ny nad Kro snem”
jest naj więk szą im pre zą ple ne ro wą nie
tyl ko na Pod kar pa ciu, ale i w ca łej Pol -
sce. Za wo dy ba lo no we cha rak te ry zu ją się
wy so kim pre sti żem, któ ry z ro ku na rok
się zwięk sza. Dzię ki za wo dom Kro sno
sta ło się jed nym z naj więk szych ośrod -
ków spor tów ba lo no wych w Pol sce. Nie
ma dru gie go ta kie go mia sta, w któ rym
od by wa ła by się tak du ża im pre za ba lo -
no wa!

W trak cie trwa nia ostat nich Gór -
skich Za wo dów Ba lo no wych przez kro -
śnień skie lot ni sko prze wi nę ło się ok.
100 tys. lu dzi. Bli sko 90 tys. in ter nau -
tów z ca łe go świa ta za in te re so wa ło się
im pre zą śle dząc bez po śred nie trans mi -
sje z od by wa nych lo tów i od wie dza jąc
funk cjo nu ją ce na pły cie lot ni ska Stu dio
Ba lo no we. Im pre za trwa nie prze rwa nie
od 2000 r. Te go rocz ne Gór skie Za wo dy
Ba lo no we w Kro śnie bę dą ju bi le uszo wą
XV edy cją.

Nie zmien nie or ga ni za to ra mi im pre zy
jest Fun da cja Otwar tych Serc im. Bo gu sła -
wy Ny kiel -Ostrow skiej, Pre zy dent Kro sna,
w imie niu któ re go dzia ła głów nie Re gio -
nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni cza oraz go -
spo darz pod sta wo wej are ny za wo dów Ae -
ro klub Pod kar pac ki. Na to miast z ro ku
na rok ro śnie za an ga żo wa nie or ga ni za to -
rów, by im pre za by ła co raz atrak cyj niej sza
dla jej od bior ców, zaś ba lo ny by ły jak naj -
bli żej lu dzi. Te dą że nia nie kie dy ni we czy
po go da i choć rze czy, na któ re nie ma my
wpły wu nie po win ny draż nić, to jed nak
wszy scy wie dzą, że po wo du je to fru stra cję
or ga ni za to rów i roz cza ro wa nie licz nie
zgro ma dzo nych wi dzów. Jed nak w tym ro -
ku au ra ma wszyst kim sprzy jać – mó wi
Zyg munt Je rzyk – Dy rek tor Or ga ni za cyj ny
XV GZB.

Kro sno bez Mi strzostw, 
ale z du żą ob sa dą

XV Gór skie Za wo dy Ba lo no we od by -
wać się bę dą w ra mach cy klu Ba lo no we go
Pu cha ru Pol ski. Mi mo wie lu wy sił ków or -
ga ni za to rów, nie przy zna no Kro snu ty tu łu
Mi strzostw Pol ski. Od bę dą się one w Na -
łę czo wie pod czas IX Mię dzy na ro do wych
Za wo dów Ba lo no wych o Pu char Spa Na -
łę czów od 6 do 10 sierp nia 2014 r.

– We dług opi nii więk szo ści za wod ni -
ków Kro sno od lat or ga ni zu je naj lep szą im -
pre zę ba lo no wą w kra ju. Do wo dem na to
jest też fakt, że są to naj licz niej ob sa dzo ne
za wo dy, gdzie przy jeż dża wię cej za łóg niż
na Mi strzo stwa Pol ski. Nie je ste śmy jed nak
ośrod kiem spor tów ba lo no wych, nie ma
w Kro śnie ani jed ne go ba lo nu, ani jed ne go
ba lo nia rza. O przy zna niu MP de cy du je Ko -
mi sja Ba lo no wa, któ ra zło żo na jest z ba lo -

nia rzy… My ślę, że to wie le tłu ma czy - mó wi
Zyg munt Je rzyk. – Nie wy le wa my jed nak łez
z po wo du te go, że Mi strzo stwa Pol ski bę dą
roz gry wa ne w in nym mie ście. My or ga ni zu -
je my im pre zę nie tyl ko dla ba lo nia rzy, ale
rów nież, a mo że na wet przede wszyst kim
dla miesz kań ców na sze go re gio nu. Zresz tą
nie mam wąt pli wo ści, że naj lep si ba lo nia rze
i tak do Kro sna przy ja dą – do da je Je rzyk.

Nie za brak nie mu zycz nych wra żeń
Ja kie atrak cje, oprócz ba lo nów, cze -

kać bę dą na wszyst kich, któ rzy w trak cie
im pre zy zde cy du ją się od wie dzić kro śnień -
skie lot ni sko? Jak in for mu ją or ga ni za to rzy,
oprócz wra żeń, tych o cha rak te rze lot ni -
czym, skie ro wa ne bę dą pro po zy cje dla lu -
dzi o róż nych gu stach i w róż nym wie ku.
– Je ste śmy prze ko na ni, że każ dy znaj dzie
coś dla sie bie. Naj bar dziej jed nak in te re su -
je wszyst kich kto po ja wi się na es tra dzie.
Zdra dzę więc, że wśród bo ga tej pro po zy cji
kro śnień skie go RCKP nie za brak nie
gwiazd – mó wi Zyg munt Je rzyk. – W trak -
cie week en du „Ba lo ny nad Kro snem”
na es tra dzie po ja wią się ze spo ły Enej, Stra -
chy na La chy, czy bo żysz cze na sto lat ków
Da wid Kwiat kow ski – zdra dza Zyg munt
Je rzyk, Dy rek tor Or ga ni za cyj ny XV GZB.

in fo: Kro sno Ci ty. pl
Fot. Ma te usz Głód 

Pod nieb na ma jów ka.
Ba lo ny nad Kro snem

od 30 kwiet nia 
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reklama

Drob na, z po zo ru nie groź na ry -
sa na szy bie czo ło wej sa mo cho du,
szyb ko mo że zwięk szyć swo je roz -
mia ry i prze kształ cić się w pro ble ma -
tycz ne do usu nię cia pęk nie cie li nio -
we. Spo ra część kie row ców, chcąc
uprze dzić ten fakt, de cy du je się
na szli fo wa nie miej sca uszko dze nia,
któ re po móc ma w zni we lo wa niu
ubyt ku. Nie ste ty, dzia ła nie to skut ku -
je po wsta wa niem znie kształ ceń w po -
lu wi dze nia kie row cy. Za cho wa nie się
szy by czo ło wej po szli fo wa niu jest
trud ne do prze wi dze nia. Jest ona bo -
wiem zbu do wa na z dwóch rów no wa -

żą cych się ta fli szkła. Przy zdję ciu na -
wet nie wiel kiej gru bo ści ma te ria łu
z jed nej z nich, two rzy się so czew ka,
któ ra po wo do wać bę dzie za ła ma nie
ob ra zu, a tym sa mym pro ble my
z oce ną rze czy wi stej sy tu acji na dro -
dze. W wy ni ku szli fo wa nia szy ba
czo ło wa jest też mniej od por na za -
rów no na wstrzą sy i ude rze nia, jak
i ru chy ka ro se rii w cza sie jaz dy. W ra -
zie ko li zji dro go wej, osła bio na przez
szli fo wa nie szy ba pę ka jąc mo że roz -
bić się na drob ne ka wał ki, któ re
w efek cie spo wo du ją do dat ko we ob -
ra że nia cia ła u kie row cy i pa sa że rów.

Szli fo wa nie szyb sa mo cho do wych
nie uchron nie pro wa dzi do ich trwa -
łe go uszko dze nia. Pró bu jąc za tem
zni we lo wać uby tek mo że my do pro -
wa dzić do po wsta nia znacz nie bar -
dziej roz le głe go pęk nię cia li nio we go.
Za miast de cy do wać się na ta kie nie -
pro fe sjo nal ne prak ty ki le piej roz wa -
żyć na pra wę, do strze gal nych na po -
wierzch ni szy by czo ło wej, uszko dzeń
punk to wych lub, w przy pad ku po -
waż niej szych ubyt ków, cał ko wi tą wy -
mia nę szy by. Oby dwie te usłu gi moż -
na wy ko nać w ser wi sach Nord Glass
w ca łej Pol sce.

Na pra wiać – TAK! Szli fo wać – NIE!
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