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Skar bem Ry ma no wa Zdro ju są na tu ral ne źró -
dła wód lecz ni czych TY TUS, KLAU DIA i CE -
LE STY NA oraz wy jąt ko wy kli mat.
W uzdro wi sku le czą się dzie ci m.in.
ze scho rze nia mi: gór nych  i dol -
nych dróg od de cho wych, ne -
rek i dróg mo czo wych,
or to pe dycz no – ura -
zo wy mi.
c.d. str.5

Dzie ci opa no wa ły Ry ma nów!
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3 czerw ca 2015 (pią tek)

Godz. 13.00 
Szkla na pu łap ka - Mło dzie żo wa Ra da Mia sta Kro sna 
Gra miej ska dla mło dzie ży 
Ry nek
Godz. 16.00 
Kro snieńś ki Kon kurs Pio sen ki Dzie cię cej
Kon kurs Pio sen ki dla naj młod szych, de biu tu ją cych
wy ko naw ców orazp Pre zen ta cja dzia łań ar ty stycz nych
wy cho wan ków Ośrod ka Szkol no – Wy cho waw cze go
Świe tli ca Śro do wi sko wa - Pla ców ka Wspar cia Dzien -
ne go w Ogród ku Jor da now skim, ul. Grodz ka 20
Godz. 17.00 
Uro czy sta Msza Świę ta w in ten cji Mia sta i Miesz kań -
ców 
Opra wa ar ty stycz na - Chór mło dzie żo wy I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro -
śnie 
Ko ściół OO. Fran cisz ka nów, ul. Fran cisz kań ska 5
Godz. 18.30 
Ju bi le usz 10- le cia Ka ba re tu SSOK 
Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni cza, ul. Ko -
le jo wa 1
Godz. 19.25 
Noc ny ma ra ton fil mo wy pt. „Spró buj się nie za -
śmiać”
„Są sie dzi 2”, „Ni ce Guys. Rów ni go ście”, „7 rze czy,
któ rych nie wie cie o fa ce tach”
Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni cza, art ki no, ul.
Biesz czadz ka 1

4 czerw ca 2015 (so bo ta)

Godz. 10.00 
Uro czy sta se sja Ra dy Mia sta Kro sna po łą czo na z
wrę cze niem na gród Pre zy den ta Mia sta Kro sna w
dzie dzi nie kul tu ry oraz „Za za słu gi dla Kro sna”
Sa la na rad Urzę du Mia sta, ul. Sta szi ca 2
Godz. 9.00- 16.00
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Gier Umy sło wych Kro sno
2016 
Kro śnień ski Klub Sza cho wy Ura nia 
Sa la gim na stycz na Gim na zjum nr 4, ul. Ste fa na Ki -
sie lew skie go 18
Go dzi na 10.00 
I Fe sti wal bez za ło go wych stat ków po wietrz nych 
PWSZ Kro sno i Ae ro klub Pod kar pac ki 
Lot ni sko, ul. Żwir ki i Wi gu ry 18
Godz.10.00
Fil mo wy pik nik dla dzie ci w art Ki nie 
Czy ta nie przy ekra nie „Pro szę sło nia”, „Pa rau szek”,
„An gry Birds film 2D i 3D”, „By ły so bie czło wie ki”
Kon kur sy, za ba wy, atrak cje 
Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni cza, art ki no,
ul. Biesz czadz ka 1
Godz. 14.00
Ga la Ju bi le uszo wa „Ro dzi na za stęp cza z Wiel kim
Ser cem” z oka zji 10- le cia po wsta nia Pod kar pac kie go
Sto wa rzy sze nia Ro dzi ciel stwa Za stęp cze go Wiel kie
Ser ce
Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni cza, ul. Ko -
le jo wa 1

Sce na Głów na Ry nek 
• 16.30 Ka ba ret En tu zja ści 
• 17.00 Wrę cze nie na gród Kro śnień ski Mistrz Or to -
gra fii
• 17.30 Stu dio Pio sen ki Swing 
• 18.30 Wrę cze nie na gród Szkla na Pu łap ka. Bel gij ka
na Ryn ku 
• 19.00 Jaz za vu
• 20.30 DA AB >

5 czerw ca 2016 (nie dzie la)

Godz. 9.00- 13.00 
KRO SNO GRA - przy stan ki gry w ob rę bie Sta re go
Mia sta
Ry nek, Dzie dzi niec PWSZ 8
Godz. 10.00- 13.30 i 15.00 - 17.30 
Spo tka nie z kro śnień ski mi or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi 
Ry nek, Dzie dzi niec PWSZ ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
8
Godz. 10. 00
Kro śnień skie Za wo dy Ro we ro we dla dzie ci i mło dzie -
ży 
Kro śnień skie To wa rzy stwo Cy kli stów 
Start - ul. Lot ni ków, a wrę cze nie na gród zwy cięz com
za wo dów oko ło 12.15 - Lot ni sko, sce na
Godz. 12.30 
Pa ra da Ma żo re tek i Miej skiej Gór ni czej Or kie stry
Dę tej na plac Kon sty tu cji 3 Ma ja
wrę cze nie na gród w I Ogól no pol skim Prze glą dzie
Ama tor skich Ze spo łów Ma żo re tek „Ma jor ki”
Start: par king przy RCKP ul. Ko le jo wa 1
Godz. 14.00- 17.30 
Dzień Otwar ty - GRA WI TA CYJ NE SPOR TY RO -
WE RO WE
Park Ro we ro wy, ul. Okrzei, wjazd za ogród ka mi
dział ko wy mi
Godz. 15.00 
Jar mark Fran cisz kań ski 
Plac przy ul. Fran cisz kań skiej

Sce na głów na
• 10.30 Gru pa wo kal na Hu fiec Kro sno
• 11.00 Po kaz ta necz ny Zum ba Po wer Dan ce Stu dio
• 11.30 Kro śnień ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku -
Pro gram dla dzie ci
• 12.00 Pre zen ta cja ta necz na Ak tyw ny Klub Eme ry -
tów i Ren ci stów Dziel ni cy Po lan ka
• 12.30 Po kaz sztuk wal ki – Ka ra te Ky oku shin

Godz. 13.30 
Wrę cze nie na gród zwy cięz com Kro sno Gry
Godz. 18.00 
Glass Kids
Godz. 19.00
The Friends
Godz. 20.00
ME LA KO TE LUK >

DNI KRO SNA - MIA STA SZKŁA
3-5 czerw ca 2016 r.
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W dniu 13 ma ja 2016 ro ku w Gim na zjum
nr 2 im. Ja nu sza Kor cza ka w Rze szo wie
od był się II Pod kar pac ki Fe sti wal Pio sen -
ki Eu ro pej skiej. Po my sło daw cą i ko or dy -
na to rem fe sti wa lu jest Iwo na Au gu styn -
Ba la wen der – na uczy ciel ka mu zy ki. 

Gim na zjum nr 2 w Rze szo wie przez
10 lat by ło or ga ni za to rem Mię dzy gim na -
zjal ne go Kon kur su Pie śni Pa trio tycz nej i
Żoł nier skiej dla Pod kar pa cia. Na ba zie te -
go kon kur su zro dził się po mysł zor ga ni -
zo wa nia Fe sti wa lu Pio sen ki Eu ro pej skiej,
któ ry swo im za się giem ob jął by ca łe Pod -
kar pa cie. 

Mło de mu po ko le niu oprócz wy cho -
wa nia w du chu pa trio tycz nym po win no
się przy bli żyć kul tu rę eu ro pej ską po przez
mu zy kę i śpiew, któ ra jest jed ną z form
mu zy ki – wy po wia da się Iwo na Au gu styn -
-Ba la wen der. 

In spi ra cją do po wsta nia fe sti wa lu by -
ła chęć po pu la ry za cji eu ro pej skiej, przy -
bli że nie kul tu ry mu zycz nej kra jów eu ro -
pej skich, pro pa go wa nie na uki ję zy ków
ob cych po przez mu zy kę oraz wy pro mo -
wa nie ak tyw no ści ar ty stycz nej wśród mło -
dzie ży. 

Fe sti wal ad re so wa ny jest do mło dzie -
ży gim na zjal nej z te re nu wo je wódz twa
pod kar pac kie go w ka te go rii so li stów. Za -
da niem uczest ni ków by ło przy go to wa nie
i za pre zen to wa nie przed ju ry fe sti wa lu do -
wol nej pio sen ki w ję zy ku jed ne go z kra -
jów eu ro pej skich. 

Pa tro nat ho no ro wy nad fe sti wa lem
ob ję li: Wo je wo da Pod kar pac ki, Mar sza łek
Wo je wódz twa Pod kar pac kie go, Sta ro sta
Po wia tu Rze szow skie go, Pre zy dent Mia sta
Rze szo wa. 

Pa tro nat me dial ny: Su per No wo ści,
Su per No wo ści 24, Pol skie Ra dio Rze -
szów, TVP3 Rze szów, Ga ze ta Co dzien na
No wi ny, por tal No wi ny 24, ga ze ta Extra
Pod kar pa cie, por tal Me dia Rze szów 

Ocen pre zen ta cji do ko ny wa ła ko mi sja
fe sti wa lo wa zło żo na z mu zy ków -ar ty stów,
na uczy cie li z Ze spo łu Szkół Mu zycz nych
nr 2 im. Woj cie cha Ki la ra w Rze szo wie w
skła dzie: prze wod ni czą ca - Ka ta rzy na Pau -
lo -Pi lat oraz człon ko wie: Mał go rza ta Pła ne -
ta -Za jąc, Krzysz tof Mro ziak. 

Kry te rium oce ny so li stów by ły wa lo -
ry gło so we, mu zy kal ność, po praw ność ję -
zy ko wa, in ter pre ta cja, do bór re per tu aru
do sto so wa ny do te ma ty ki fe sti wa lu. 

Po ziom wy ko ny wa nych utwo rów był
bar dzo wy so ki, czym za sko czył po zy tyw -
nie ju ro rów i zgro ma dzo ną pu blicz ność.
Po dłu gich ob ra dach ko mi sja przy zna ła
trzy na gro dy głów ne, 3 na gro dy spe cjal ne
oraz 7 wy róż nień. 

Lau re aci II Pod kar pac kie -
go Fe sti wa lu Pio sen ki Eu ro -
pej skiej: 

I miej sce 
Kor ne lia Kul czy ska - Gim na zjum

Sióstr Pre zen tek w Rze szo wie - opie kun
Do ro ta Chłan da 

II miej sce 
Ju lia Mi ku ła - Gim na zjum nr 8 w

Rze szo wie - Ali cja Mi toń 

III miej sce 
Kac per Ma li now ski - Gim na zjum nr

1 w Brzo zo wie - opie kun Mo ni ka Pie try -
ka, Mał go rza ta Po tocz na 

Na gro dy spe cjal ne: 
• Ka ro li na Ko peć - Pu blicz ne Gim -

na zjum nr 1 w Łań cu cie - opie kun Ka -
ro li na Dyr da 

• Klau dia Za rzyc ka - Gim na zjum
nr 9 w Rze szo wie - opie lun Mar cin So -
pel 

• Oli wia Le wan dow ska - Gim na -
zjum nr 2 w Ja śle - opie kun Ja nusz Bu -
dziak 

Wy róż nie nia: 
• Pa try cja Na woj ska - Ze spół Szkół

- Gim na zjum w Chmiel ni ku - opie kun
Ja dwi ga Sa ma gal ska 

• Jan Szy nal - Pu blicz ne Gim na -
zjum w Wo li Ociec kiej - opie kun An na
Cioł kosz 

• Oli wia No wic ka - Pu blicz ne Gim -
na zjum w Cmo la sie - opie kun To masz
Wilk, Mał go rza ta Se ra fin -Ko cha no wicz 

• Ka ta rzy na Dzi ki - Gim na zjum
Sióstr Pre zen tek w Rze szo wie - opie kun
Ilo na Stę pień 

• Ma ria Osso liń ska - Gim na zjum nr
8 w Rze szo wie - opie kun Ali cja Mi toń 

• Iza be la Dzie dzic - Gim na zjum w
Ma la wie - opie kun Be ata Chwi stek, Ju -
sty na Sta chu ra 

• Na ta lia Pera - Pu blicz ne Gim na -
zjum Nr 2 w Łań cu cie - opie kun Syl wia
Woj nar 

Ko lej na edy cja fe sti wa lu od bę dzie się
już za rok, na któ rą ser decz nie za pra sza -
my. 

Fe sti wal Eu ro wi zji 
w Gim na zjum nr 2 w Rze szo wie
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reklama

Już po raz dru gi Uzdro wi sko Ry ma nów -
-Zdrój go ści ło dzie ci z ca łe go Pod kar pa cia
na naj więk szej w re gio nie ple ne ro wej im -
pre zie. Pa tro nat nad wy da rze niem ob jął
mar sza łek Wła dy sław Or tyl. Moc atrak -
cji dla naj młod szych spra wił, że Ry ma nów
stał się Pod kar pac ką Sto li cą Dzie ci. I o to
cho dzi ło!

Na naj młod szych miesz kań ców
Pod kar pa cia cze ka ły licz ne gry, kon -
kur sy i za ba wy. By ły też wy stę py dzie -
cię cych ze spo łów oraz so li stów. Naj -
więk szą atrak cją był lot ba lo nem.
Dzie ci mo gły też wziąć udział w warsz -
ta tach pla stycz nych, ani ma cjach cyr ko -
wych, po ska kać na dmu cha nych pla -
cach za baw, al bo po ma lo wać twarz, a
na wet zro bić sty li za cję wło sów. Dla
przy szłych ku cha rzy zo sta ła zor ga ni zo -
wa na szkół ka le pie nia pie ro gów. Dla ła -
su chów był tort gi gant,   prze ką ski z
gril la, ko lo ro we mu fin ki oraz de gu sta -
cja ja dła re gio nal ne go. Moż na by ło
obej rzeć po kaz rę ko dzie ła ar ty stycz ne -
go oraz Po ka zy Ra tow nic twa Tech nicz -
ne go w wy ko na niu OSP.

Te go rocz na
edy cja zo sta ła
za pla no wa na w
przed dzień Dnia
Dziec ka. My ślę,
że wśród atrak -
cji, ja kie przy go -
to wa li śmy, każ -
dy zna lazł coś
dla sie bie, aby
do brze się tu ba -
wić, bo na tym
nam naj bar dziej
za le ża ło – mó wi
dr Iwo na Olej -
nik, pre zes za -
rzą du Uzdro wi sko Ry ma nów Zdrój S.A.

Na sze uzdro wi sko w Ry ma no wie -
-Zdro ju to miej sce, w któ rym dzie ci wra -
ca ją do zdro wia. Sta ra my się im za pew nić
jak naj lep sze wa run ki. Atu tem te go miej -
sca jest wspa nia ły mi kro kli mat i wo dy mi -
ne ral ne. Chce my pro mo wać wa lo ry Ry -
ma no wa, a ta im pre za dla dzie ci jest jed -
nym z ta kich dzia łań – mó wi mar sza łek
Wła dy sław Or tyl.

Skar bem Ry ma no wa Zdro ju są na -
tu ral ne źró dła wód lecz ni czych TY TUS,
KLAU DIA  i CE LE STY NA oraz wy jąt -
ko wy kli mat. W uzdro wi sku le czą się
dzie ci m.in. ze scho rze nia mi: gór nych i
dol nych dróg od de cho wych, ne rek i
dróg mo czo wych, or to pe dycz no – ura -
zo wy mi.

MO NI KA KO NOP KA
BIU RO PRA SO WE UMWP

Dzie ci opa no wa ły Ry ma nów!

Fo
t. 
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No wy po mysł rzą du aby bu do wać ta nie
miesz ka nia, któ re bę dą wy naj mo wa ne a
w póź niej szych la tach wy ku py wa ne przez
spo łe czeń stwo to cie ka wa pro po zy cja.
Jed nak, jak za uwa ża ją do rad cy fi nan so wi
TDF - pro gram ten nie zre wo lu cjo ni zu je
ryn ku kre dy tów hi po tecz nych.

„Za ło że nia pro gra mu są dość atrak cyj -
nie jed nak już na wstę pie po ja wia ją się pew -
ne za strze że nia.  Sko ro ma być ta nio to czy
miesz ka nia bę dą wy po sa żo ne w ko mór ki lo -
ka tor skie, wóz kow nie, ga ra że pod ziem nie,
win dy, pod jaz dy dla nie peł no spraw nych,
itp.? W praw dzie nie są to ele men ty ko niecz -
ne, ale z pew no ścią uła twi ły by ży cie wie lu
miesz kań com. Trud no wy po wia dać się na te -
mat te go pro gra mu, sko ro nie są zna ne jesz cze
wszyst kie szcze gó ły”– mó wi Agniesz ka Ksią -
żek   do rad ca fi nan so wy ds. kre dy tów hi po -
tecz nych, kre dy tów miesz ka nio wych oraz
MDM - miesz ka nia dla mło dych z fir my
TDF – Twój Do rad ca Fi nan so wy. 

Na tą chwi lę wie my, że „Miesz ka nie
+”  to no wy pro gram rzą du, któ ry ma
po le gać na moż li wo ści wy naj mu przez
mniej za moż nych Po la ków ta nich miesz -
kań czyn szo wych. Ta nich, bo jak za po -
wia da rząd, koszt wy bu do wa nia ta kie go
miesz ka nia nie bę dzie prze kra czał
3  000zł za 1 m. kw. Wy naj mo wa ne
miesz ka nie moż na bę dzie rów nież wy ku -
pić. Wy bu do wa nie miesz kań za ta ki
koszt ma być moż li we dzię ki te mu, że
więk szość blo ków po wsta wać bę dzie na
dział kach na le żą cych do Skar bu Pań -
stwa. Na ra zie za ło że nia pro gra mu po ka -
zu ją, że nie bę dzie ry go ry stycz nych kry -
te riów do speł nie nia, jak jest to w przy -
pad ku Miesz ka nia dla Mło dych. Jest to
do bra wia do mość, bo jak wie my już z
do świad cze nia, nie każ dy mo że ubie gać
się o do fi nan so wa nie MDM oraz nie
każ de miesz ka nie speł nia wa run ki te goż
pro gra mu. Pro gram ma się skła dać z
dwóch pod sta wo wych fi la rów - oszczę -
dza nia i kre dy tu. Pod sta wą pro gra mu ma

być oszczę dza nie. W cią gu ro ku na ra -
chun ku oszczęd no ścio wym moż na bę -
dzie zde po no wać pew ną ilość pie nię dzy
i zy ski wać na od set kach. Oso by oszczę -
dza ją ce w tym pro gra mie bę dą mo gły
sko rzy stać z ta nie go kre dy tu, na któ re go
opro cen to wa nie skła dać się bę dzie tyl ko
staw ka wi bor. Mar ży w tym kre dy cie nie
bę dzie. Do dat ko wym atu tem pro gra mu
jest zwięk szo ny od se tek miesz kań wy naj -
mo wa nych, z moż li wo ścią póź niej sze go
wy ku pu da ne go miesz ka nia. 

„Rzą do wy pro gram za kła da po wo ła nie
kas oszczęd no ścio wo -bu dow la nych. Ofer ta
mo że być cie ka wym uzu peł nie niem na ryn ku
kre dy tów hi po tecz nych, ale wg mo jej opi nii
pro gram ten nie zre wo lu cjo ni zu je ryn ku kre -
dy tów miesz ka nio wych. Po pro stu - dzię ki
umo wie oszczęd no ścio wo -kre dy to wej klien ci,
któ rzy oszczę dza li by na miesz ka nie, mo gli by
uzy skać ko rzyst niej sze wa run ki kre dy to we.
Ta kie sys te mo we roz wią za nie mo że przy nieść
lep sze efek ty niż do raź ne pro gra my jak Ro dzi -
na na Swo im czy Miesz ka nie dla Mło dych.”
– pod kre śla Agniesz ka Ho ło ta do rad ca fi -
nan so wy ds. kre dy tów hi po tecz nych, kre dy -
tów miesz ka nio wych oraz MDM - miesz ka -
nia dla mło dych z fir my TDF – Twój Do -
rad ca Fi nan so wy.

Pro gram za po wia da się dość atrak cyj -
nie. Ma być ła twiej zdo być wła sne miesz -
ka nie. Jed nak py tań i ro sną cych wąt pli wo -
ści nie bra ku je. Na ofi cjal ne da ne i wię cej
szcze gó ło wych in for ma cji na te mat pro -
gra mu „Miesz ka nie+” mu si my nie ste ty
jesz cze po cze kać. Dla te go za in te re so wa ni
kup nem miesz ka nia nie po win ni zwle kać
z de cy zją. Obec nie na ryn ku zna leźć
moż na wie le in te re su ją cych roz wią zań fi -
nan so wa nia swo je go wła sne go M2. 

AGNIESZ KA HO ŁO TA

A.HO LO TA@TDF.RZE SZOW.PL

+48 535 008 555 
AGNIESZ KA KSIĄ ŻEK

A.KSIA ZEK@TDF.RZE SZOW.PL

+48 533 015 407

Miesz ka nie z plu sem - czy war to
cze kać na no wy pro gram rzą do wy?



extra PODKARPACIE 7czwartek, 2 czerwca 2016

De kor struk tu ral ny 3D w kształ cie sze -
ścio ką ta po zwa la na stwo rze nie geo me -
trycz nej kom po zy cji. Su ro wiec mo że być
do wol nie bar wio ny

Be ton ar chi tek to nicz ny to ma te riał,
któ ry stwa rza ogrom ne moż li wo ści pro -
jek to we. Nie tyl ko pod wzglę dem
kształ tów i roz mia rów, lecz tak że barw
i fak tur. No wo ścią na ryn ku jest de kor
struk tu ral ny w kształ cie prze strzen ne go
hek sa go nu, któ ry bu dzi sko ja rze nie
z  pla strem mio du. Sze ścio ką ty moż na
ze so bą swo bod nie łą czyć, two rząc ory -
gi nal ne i  gu stow ne kom po zy cje. Geo -
me trycz na de ko ra cja efek tow nie za ła -
mu je świa tło, da jąc cie ka we złu dze nie
optycz ne.

Be to no wa de ko ra cja 3D po zwa la
na ory gi nal ne wy koń cze nie ścian. Nie -
wiel ki roz miar po je dyn czych sze ścio ką -
tów (wy so kość ok. 150 mm, sze ro kość
ok. 130 mm, gru bość ok. 35 mm)
umoż li wia ich do pa so wa nie tak że do
wy ma ga ją cych po wierzch ni. Aran ża cja
naj le piej wy glą da, gdy mię dzy po szcze -
gól ny mi ele men ta mi po zo sta ją wol ne
lu ki oraz  gdy za sto su je się kil ka sztuk
bar wio nych w ma sie.

– Mo ją in spi ra cją do za pro jek to wa nia
de ko ru set był pla ster mio du. Po sta no wi łem
uprze strze nić sze ścio kąt fo rem ny i po wsta ła
cie ka wa zge ome try zo wa na for ma. W tej
chwi li kształt hek sa go nu jest bar dzo mod -
ny, wi dać to w szcze gól no ści na ryn ku pły -
tek ce ra micz nych, ale ten kształt świet nie
spraw dza się tak że w  wer sji be to no wej –
mó wi agen cji in for ma cyj nej New se ria
Li fe sty le Pa tryk Ka cza now ski, pro jek -
tant mar ki Mor gan & Möller.

Mon taż jest nie zwy kle pro sty, wy -
star czy choć by zwy kła pian ka mon ta żo -
wa. Po od po wied niej im pre gna cji moż -
na za sto so wać go np. w ła zien ce.

– De kor moż na do wol nie łą czyć, two -
rząc róż ne ukła dy oraz wzo ry. Nie wiel kie
wy mia ry oraz  ła twy mon taż za po mo cą
kle ju po li me ro we go spra wia ją, że de ko ra -
cje moż na stwo rzyć sa mo dziel nie. War to
też wspo mnieć o moż li wo ści bar wie nia be -
to nu. Ko lo ro we ak cen ty na pew no bę dą
ożyw czym uroz ma ice niem – pod kre śla
Pa tryk Ka cza now ski.

Cie ka wą pro po zy cją są rów nież de -
ko ry o  fak tu rze zgnie cio ne go pa pie ru.
Pły ty be to no we, de ko ry struk tu ral ne
i ak ce so ria de ko ra cyj ne w rze czy wi sto ści
są lżej sze niż mo gło by się wy da wać,
utrzy mu jąc przy tym jak naj lep sze pa ra -
me try wy trzy ma ło ścio we.

– Be ton ar chi tek to nicz ny jest ma te -
ria łem nie zwy kle pla stycz nym. Dzię ki
do miesz ce włók na szkla ne go moż li we jest
od le wa nie na wet naj bar dziej wy myśl -
nych kształ tów, nie  tra cąc przy tym wy -
trzy ma ło ści su row ca. Jed ną z cie kaw szych
form są geo me trycz ne de ko ry struk tu ral -
ne. Geo me tria wpro wa dza do wnę trza
dy na mizm oraz no wo cze sny kli mat. Jest
rów nież do sko na łym spo so bem na prze ła -
ma nie su ro wo ści be to nu – mó wi Pa tryk
Ka cza now ski.

Be ton ar chi tek to nicz ny da je de ko ra -
to rom wnętrz ogrom ne po le do po pi su
i  umoż li wia two rze nie ory gi nal nych
struk tur. Do sko na le pre zen tu je się na
przy kład w ze sta wie niu ze szkłem, drew -
nem, me ta lem i barw ny mi tka ni na mi.
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De kor struk tu ral ny w kształ cie prze strzen ne go hek sa go nu
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