
Za pra sza my do Kro sna 
na nie po wta rzal ny Fe sti wal 
Kul tur Po gra ni cza !!!

Pod ko niec sierp nia, od dwu na stu
lat, Fe sti wal Kul tur Po gra ni cza Kar pac kie
Kli ma ty bu dzi to spo koj ne mia sto zmie -
nia jąc go w wy peł nio ną nie po wta rzal nym
śpie wem i ży wio ło wym tań cem kul tu ral -

ną sto li cę Pod kar pa cia. Przez ko lej ne trzy
dni mia sto tęt ni kon cer ta mi, kier ma sza mi
i wy sta wa mi od wie dza ny mi przez miesz -
kań ców re gio nu i wie lu go ści z ca łe go

świa ta. Kar pac kie Kli ma ty gro ma dzą ar ty -
stów z Pol ski, Sło wa cji, Ukra iny, Czech i
Wę gier, sta jąc się au ten tycz nym spo tka -
niem przy ja ciół z po gra ni cza. W trak cie

wspól ne go bie sia do wa nia uczy my
się na wza jem swo ich oby cza jów i
kul ty wu je my wie lo let nie tra dy cje.
Wspa nia łą mu zy ką po gra ni cza,
sma kiem wę gier skie go wi na, za pa -
chem wy bor ne go chle ba, pięk -
nem drew nia nych anio łów i świąt -
ków, mięk ko ścią rę ko dziel ni czych
tka nin, kunsz tem uni ka to wej bi żu te rii,
Kro sno opo wia da wów czas swo ją hi sto rię
i pre zen tu je no wo cze sną te raź niej szość. 
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KLI MA TYCZ NE PRZE BU DZE NIE 
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Wę gier skie wi na w kro śnień skim szkle, mu zy ka, rę -
ko dzie ło ar ty stycz ne, nie zwy kłe sma ki i za pa chy to
po pro stu KAR PAC KIE KLI MA TY! 

Już dziś za re zer wuj przed ostat ni let ni week end,
19 – 21 sierp nia 2016 i za trzy maj kli mat la ta koń cząc
wa ka cje moc nym ak cen tem. Za pra sza my do Kro sna
na nie po wta rzal ny Fe sti wal Kul tur Po gra ni cza!!!

DZIE CIĘ CE KLI MA TY (pią tek, so bo ta, nie dzie la)
Na Kar pac kie Kli ma ty przy by wa ją ca łe ro dzi ny.

Spe cjal nie dla naj młod szych  by wal ców przy go to wu -
je my miej sce, gdzie mo gą spę dzić mi ło i twór czo
czas. W spe cjal nie za aran żo wa nej sce ne rii od by wać
się bę dą   warsz ta ty rę ko dziel ni cze. Za pre zen to wa ne
zo sta ną spek ta kle ple ne ro we dla naj młod szych. 

FE STI WAL WIN WĘ GIER SKICH IM.
POR TIU SA (pią tek, so bo ta, nie dzie la)

Świę to mi ło śni ków wę gier skich wi na to hołd dla
tra dy cji pol sko -wę gier skie go han dlu tym szla chet nym
trun kiem się ga ją cej XVI wie ku, w któ rej Kro sno zaj -
mu je zna czą ce miej sce.  De gu sta cje od by wać się bę -
dą w Cen trum Dzie dzic twa Szkła. Nad świę tem wi -
na czu wa ku piec i me ce nas sztu ki – Ro bert Woj ciech
Por tius, a ten  ele ment Kar pac kich Kli ma tów or ga ni -
zu je  Sto wa rzy sze nie Por tius.

ZA KĄ TEK ROZ MA ITO ŚCI GA LI CJYJ SKICH
(pią tek, so bo ta, nie dzie la)

Or ga ni za to rem i po my sło daw cą wy da rze nia jest
Sto wa rzy sze nie Unia Przed się bior czych. Ideą przy -
świe ca ją cą Za kąt ko wi jest po łą cze nie tra dy cji ze
współ cze sno ścią. Do rocz ny kon kurs na Tra dy cyj ną

Na lew kę Ga li cyj ską  kon kurs@unia.org.pl. po łą czo ny
z no wo cze sny mi tren da mi w mu zy ce, za pach sta ro -
pol skiej kuch ni gó ru ją cy nad wy sta wa mi sztu ki
współ cze snej, da je nie po wta rzal ną at mos fe rę mie sza -
nia się epok i kul tur. Miej sce, w któ rym od by wa się
im pre za, to plac przy uli cy Fran cisz kań skiej.

SZKLA NY ZA KĄ TEK (pią tek, so bo ta, nie dzie la)
Ple ne ro wa eks po zy cja przy go to wa na przez Cen -

trum Dzie dzic twa Szkła i miej sco we pra cow nie ar ty -
stycz ne zwią za ne z ob rób ką i zdob nic twem szkła.
Atrak cyj ne po ka zy wy to pu szkła pro sto z hut ni cze go
pie ca usta wio ne go na dzie dziń cu CDS, moż li wość
sa mo dziel ne go for mo wa nia, gra we ro wa nia, a na wet
pi sa nia na szkle. Szkla ne za głę bie w pi guł ce dla
wszyst kich od wie dza ją cych Kar pac kie Kli ma ty. 

ŚWIĘ TO CHLE BA (so bo ta, nie dzie la) 
Za pach chle ba o po ran ku na kro śnień skim Ryn -

ku na wią zu je do wie lo wie ko wych tra dy cji wy pie ku
chle ba w na szym mie ście. Lo kal ni mi strzo wie pie kar -
stwa sta ją w szran ki o zdo by cie za szczyt ne go ty tu łu
„Ulu bio ny Chleb Kro śnian”, któ ry przy zna je pu -
blicz ność Kar pac kich Kli ma tów.

Kon kurs na ULU BIO NY CHLEB KRO ŚNIAN
na wią zu je do sie dem set let niej tra dy cji pie kar skiej
Kro sna – miej scy pie ka rze swój sta tut ce cho wy uzy -
ska li w 1459 r., cho ciaż już w do ku men cie z 1367 r.
mó wi się o kra mach prze zna czo nych spe cjal nie dla
przed sta wi cie li te go za wo du. Nie po wta rzal ny smak
chle ba z Kro sna, pie czo ne go we dług pra daw nych re -
cep tur, po zna ją wszy scy Go ście „Kar pac kich Kli ma -
tów”.  Co wię cej – moż na bę dzie też wy brać naj bar -
dziej sma ko wi ty chleb im pre zy.  A każ dy, kto od da

swój głos na wy bra ny ro dzaj chle ba, ma szan sę wy -
grać nie ty po we i bar dzo sma ko wi te na gro dy.

SZTU KA KAR PAC KA I TRA DY CYJ NE
SMA KI (pią tek, so bo ta, nie dzie la)

Ko lo ro we stra ga ny peł ne ręcz nie wy ko na nych
dro bia zgów: de li kat nych ko ro nek, bi żu te rii, drew nia -
nych świąt ków i biesz czadz kich anio łów, ce ra mi ki, wi -
kli no wych ple cio nek o ory gi nal nych  kształ tach. Ar ty -
ści re gio nu kar pac kie go wy sta wia ją swo je ob ra zy, rzeź -
by i prze pięk ne tka ne wy ro by. W na szym re gio nie
wciąż bar dzo wie le osób kul ty wu je tra dy cje rę ko dzie ła
ar ty stycz ne go, a co naj waż niej sze chce po dzie lić się
tym z in ny mi. Moż na po dzi wiać i ku po wać. Re gion

Pod kar pa cia sły nie ze smacz nej i zdro wej żyw no ści wy -
twa rza nej w tra dy cyj ny spo sób. Go spo dy nie przy jeż -
dża ją do Kro sna i sta wia ją na sto łach mnó stwo sma -
ko ły ków, po cząw szy od ciast, wę dlin, kwa szo nych
ogór ków, pro zia ków, go mó łek, czy mio du. Wszyst ko
przy go to wa ne we dług tra dy cyj nych re cep tur. Każ dy
mo że zna leźć tu taj swój wła sny ulu bio ny smak i za -
brać go do do mu. Na kro śnień skim ryn ku gosz czą
tak że po tra wy ze Sło wa cji, Wę gier i Ukra iny.

ZWIE DZA NIE WIE ŻY FAR NEJ (pią tek, so -
bo ta, nie dzie la)

W trak cie Kar pac kich Kli ma tów udo stęp nio -
na zo sta nie dla zwie dza ją cych wie ża ko ścio ła far ne go.
(Wcze sno ba ro ko wa dzwon ni ca wy bu do wa na w la -
tach 1637 – 51 z fun da cji Woj cie cha R. Por tiu sa,
z trze ma dzwo na mi, w tym słyn nym Urba nem, za li -
cza nym do naj więk szych w Pol sce.) Po dzi wiać bę dzie
moż na z ta ra su wi do ko we go nie tyl ko mia sto, ale tak -
że pa no ra mę Po gó rza Dy now sko -Strzy żow skie go
i Be skid Ni ski. Wspa nia łe wi do ki to nie je dy na atrak -
cja wie ży. Znaj du ją się tam trzy wspa nia łe dzwo ny.
Czyn na bę dzie wy sta wa fo to gra fii Ma riu sza Ku sa.

PLE NE RO WA WY STA WA FO TO GRA FII
(pią tek, so bo ta, nie dzie la)

KAR PAC KIE    
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Wy sta wa jest ini cja ty wą ma ją cą na ce lu zwięk sze -
nie ofer ty kul tu ral nej mia sta. Or ga ni zo wa na na czas
trwa nia Kar pac kich Kli ma tów pre zen tu je zdję cia
człon ków Fo to klu bu Re gio nal ne go Cen trum Kul tur
Po gra ni cza w Kro śnie. 

MIĘ DZY NA RO DO WY PLE NER 
FO TO GRA FICZ NY (pią tek, so bo ta, nie dzie la)

Wszyst ko co dzie je się w trak cie Fe sti wa lu Kul tur

Po gra ni cza Kar pac kie
Kli ma ty uwiecz nią fo -
to gra fi cy ze Sło wa cji,
Ru mu nii Ukra iny
i Wę gier, uczest ni czą -
cy w Mię dzy na ro do -
wym Ple ne rze Fo to -
gra ficz nym. Z te go

spo tka nia mi strzów apa ra tu po wsta nie wy sta wa pro -
mu ją ca spo tka nie kul tur w Kro śnie.

BIEG ULICZ NY O SKARB POR TIU SA (nie dzie la)
START – Ry nek – Pił sud skie go, Ron do So li -

dar no ści, Le gio nów, Ron do Nie za po mi naj ki,
Nie pod le gło ści, Żół kiew skie go. Bia ło brze ska,
Mo niusz ki, Ko nop nic kiej, Kra kow ska, Pił sud -
skie go, Ron do So li dar no ści, Pił sud skie go,   Ry -

nek – ME TA. Or ga ni za to rem bie gu jest MO SiR
w Kro śnie.

KLI MA TY PWSZ (so bo ta, nie dzie la)
Kro śnień ska uczel nia włą cza się w Kar pac kie Kli -

ma ty twór czo i na uko wo. Bę dzie moż na wziąć udział
w raj dzie ro we ro wym, po słu chać cie ka wych wy kła -
dów, spę dzić czas na ar ty stycz nych za ję ciach. Za pra -
sza do bu dyn ków przy ul. K. Wiel kie go 4 i Ry nek 1
oraz do ple ne ro we go na mio tu na pły cie Ryn ku.

Na głów nej sce nie wy stą pi   gru pa wo kal na ZPiT
PWSZ Kro sno.

KAR PAC KIE STU DIO (pią tek, so bo ta, nie dzie la)
To wszyst ko co dziać się bę dzie na Kar pac kich Kli -

ma tach zre la cjo nu je spe cjal ny pro gram pro wa dzo ny
na ży wo i emi to wa ny w Te le wi zji Obiek tyw oraz w In -
ter ne cie. W Kar pac kim Stu diu po ja wią się ar ty ści, or ga -
ni za to rzy, go ście i pu blicz ność im pre zy. Sie dzi ba Stu dia
na skwe rze przy ul. Sien kie wi cza i Spół dziel czej.

   KLI MA TY 
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Ak tor ob cho dzi w tym ro ku 60. rocz ni cą
de biu tu fil mo we go. Z tej oka zji w naj bliż -
szą nie dzie lę Te le wi zja Pol ska wy emi tu je
pro gram „Jan En glert –  bez ta jem nic”,
w  któ rym ak tor opo wie o  naj waż niej -
szych wy da rze niach w  swo jej ka rie rze.
Sam En glert uwa ża jed nak, że jest to fał -
szy wy ju bi le usz – za po czą tek swo jej ka -
rie ry uwa ża bo wiem nie  udział w  fil mie
„Ka nał” An drze ja Waj dy, lecz mo ment
ukoń cze nia stu diów ak tor skich. 

Jan En glert za de biu to wał na du żym
ekra nie ja ko 13-la tek. W 1956 ro ku za grał
w fil mie An drze ja Waj dy „Ka nał”, w któ -
rym wcie lił się w po stać łącz ni ka Ze fi ra.
W 1964 ro ku ukoń czył war szaw ską Pań -
stwo wą Wyż szą Szko łę Te atral ną i roz po -
czął pra cę w  Te atrze Pol skim. Do pie ro
mo ment ode bra nia dy plo mu uwa ża za
po czą tek ka rie ry za wo do wej, a ob cho dzo -
ne w tym ro ku 60-le cie pra cy okre śla mia -
nem fał szy we go ju bi le uszu.

– Przy pa da 60-le cie od te go, jak ktoś
klap nął de ską mi przed twa rzą, a nie jak
zo sta łem ak to rem. Ak to rem jest się wte dy,
jak się coś umie. To ty czy nie któ rych do -
mo ro słych ak to rów tak że, któ rzy ob cho -
dzą ju bi le usze i czę sto nie słusz nie je ob -
cho dzą – mó wi Jan En glert agen cji in for -
ma cyj nej New se ria Li fe sty le.

Zda niem ak to ra ju bi le usz po wi nien
sta no wić pod su mo wa nie cze goś zna czą -
ce go, co zo sta wi ło trwa ły ślad. W je go
przy pad ku jest to tyl ko pod su mo wa nie
cyfr.

– Prze cież ja mia łem 13 lat. Wte dy
chcia łem być pił ka rzem, a nie  ak to rem.
Więc na wet w  swo im pod su mo wa niu
nie li czę nic od „Ka na łu”, nic, do pie ro od
skoń cze nia stu diów – mó wi Jan En glert.

73-let ni dziś ak tor ma na kon cie po -
nad sto ról fil mo wych i  se ria lo wych.
Twier dzi, że w cią gu kil ku dzie się ciu lat ka -
rie ry za wo do wej zda rza ło mu się gry wać
za rów no bar dzo do bre, jak i bar dzo złe
ro le. Nie któ re kre acje zo sta wi ły ślad w je -
go ak tor skim ży cio ry sie, in ne prze szły bez
echa. Za zna cza, że spo ty ka ły go i roz cza -
ro wa nia, i po zy tyw ne nie spo dzian ki, a je -
go ka rie ra jest su mą po ra żek i suk ce sów.

– To jest za wód nie wy mier ny. To
nie jest skok w dal, nie da się te go zmie rzyć
żad ną cy frą. To jest coś, co jest bar dzo su -
biek tyw ne w oce nie. I jak uczy mnie ży cie,
moż na być nie zwy kle po pu lar nym, nic
nie umie jąc, i moż na być nie zau wa żo nym
przez ca łe ży cie, bę dąc wy bit nym, to się też
zda rza – mó wi Jan En glert.

Ak tor za grał w tak zna nych pro duk -
cjach jak se ria le „Ko lum bo wi”, „Dom”,
„Lal ka”, „Pol skie dro gi”, „Czas ho no -
ru”  czy fil my „Kil ler”, „Ka tyń”, „No ce
i dnie”. Twier dzi, że nie ma ulu bio nej ro -
li, choć za istot ny ak cent w swo im ży ciu
za wo do wym uwa ża kre ację Zyg mun ta

w  se ria lu „Ko lum bo wie”. Na krę co ny
w 1970 ro ku se rial był ada pta cją po wie ści
Ro ma na Brat ne go.

– Z ro la mi to są ta kie wspo mnie nia
jak by łych mi ło ści, by ło pięk nie, ale na -
stęp na jest za wsze lep sza. Przy naj mniej
do cza su, aż się za czy na koń czyć – mó wi
Jan En glert.

Ak tor twier dzi też, że nie  ma ro li,
któ ra po zo sta ła by wy łącz nie w sfe rze je go
ma rzeń. Jest na to miast kre acja, któ rą
chciał by za grać jesz cze raz.

– Bo mi się tra fi ła, a ja ją spu dło wa -
łem – Król Le ar. Te raz bym wie dział, jak
za grać – mó wi Jan En glert.

Pro gram „Jan En glert –  bez ta jem -
nic” bę dzie moż na obej rzeć na an te nie
TVP Se ria le w nie dzie lę, 31 lip ca, o godz.
12.30. We zmą w nim udział go ście – ak -
to rzy, z któ ry mi ju bi lat pra co wał nie gdyś
na pla nach fil mo wych: Ma ciej Za ko ściel -
ny, Ka rol Stras bur ger, Ka ta rzy na Fi gu ra,
To masz Mę drzak, Ce za ry Pa zu ra, Da nu ta
Sten ka, Ja kub We so łow ski i Jan Wie czor -
kow ski. ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

Ob cho dzo na w tym ro ku 60. rocz ni ca mo je go de biu tu fil mo we go
to fał szy wy ju bi le usz. Nie by łem wte dy ak to rem
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Prze pi sy o sprze da ży grun tów rol nych
cze ka ją na wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go Ry nek od czu wa wej ście w  ży cie re -
stryk cyj nych prze pi sów o ob ro cie zie mią.
W przy pad ku nie ru cho mo ści, któ re mo -
gły by być wy ko rzy sty wa ne do ce lów in -
nych niż rol ne, wi dać zmniej sze nie ob ro -
tu. Wła ści cie le nie chcą sprze da wać swo -
ich grun tów, bo ce na nie jest dla nich sa -
tys fak cjo nu ją ca – mó wi Aga ta Stra dom -
ska z RE/MAX Pol ska. Zmie nić re stryk -
cyj ne prze pi sy mo że jed nak wy rok Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go. Nie ko rzyst ną
usta wę za skar żył Rzecz nik Praw Oby wa -
tel skich.

– W ma ju we szły w  ży cie do syć re -
stryk cyj ne prze pi sy, któ re do ty czą ob ro tu
zie mią rol ną. Na byw cą zie mi rol nej mo że
być oso ba, któ ra pro wa dzi go spo dar stwo
rol ne. Do ty czy to wie lu nie ru cho mo ści
grun to wych, któ re le żą na te re nach nie ob -
ję tych miej sco wy mi pla na mi za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go ze wzglę du na
bar dzo sze ro ką de fi ni cję ter mi nu „grunt
rol ny” – tłu ma czy w roz mo wie z agen cją
New se ria Biz nes Aga ta Stra dom ska, me -
na dżer ds. mar ke tin gu i  szko -
leń w RE/MAX Pol ska.

No we prze pi sy do ty czą wła sno ści
pań stwo wej, nie ru cho mo ści rol nych
i grun tów po ło żo nych w ob rę bie miast
i na pod miej skich te re nach in we sty cyj -
nych, je śli tyl ko nie  są ob ję te pla nem
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, a
w ewi den cji grun tów są ozna czo ne ja -
ko nie ru cho mo ści rol ne. Choć ist nie ją
wy jąt ki, jak np. dział ki nie za bu do wa ne
do po wierzch ni 0,3 ha i  za bu do wa ne
do 0,5 ha (któ re bę dzie mo gła ku pić
oso ba nie  bę dą ca rol ni kiem), to re -
stryk cyj ny mi prze pi sa mi ze wzglę du na

swo je po ło że nie ob ję ta jest więk szość
grun tów.

– Wśród nich są rów nież ta kie grun -
ty, któ re ze wzglę du na swo ją in fra struk -
tu rę mo gły by być wy ko rzy sty wa ne do zu -
peł nie in ne ce lów niż rol ne. W przy pad -
ku tych nie ru cho mo ści ob ser wu je my już
zmniej sze nie ob ro tu, wła ści cie le ze wzglę -
du na ogra ni czo ny krąg na byw ców nie są
skłon ni do sprze da wa nia tych nie ru cho -
mo ści po za ni żo nych ce nach – prze ko nu -
je Stra dom ska.

Tuż przed wej ściem w ży cie no we go
pra wa moż na by ło za ob ser wo wać wzmo -
żo ny ruch na ryn ku grun tów rol nych.
Da ne GUS wska zy wa ły, że na ko niec
2015 ro ku prze cięt na ce na hek ta ra wy nio -
sła ok. 40 tys. zł. W I kw. te go ro ku spa -
dła do 39 tys. zł. W lip cu Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich za skar żył usta wę do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Za strze że nia
RPO do ty czą m.in. nie ja snej de fi ni cji po -
ję cia „nie ru cho mość rol na”, na ru sze nia
pra wa wła sno ści oraz ogra ni cze nia wol no -
ści go spo dar czej.

Je śli jed nak tak re stryk cyj ne prze pi sy
zo sta ną utrzy ma ne, moż na się spo dzie -
wać dal szych spa dów cen.

–  Je dy nym roz wią za niem, któ re po -
mo że wów czas utrzy mać al bo zwięk szyć
ob rót zie mią rol ną, któ ra mo że być wy ko -
rzy sty wa na do in nych ce lów niż rol ni cze,
jest szyb sze i bar dziej in ten syw ne uchwa -
la nie miej sco wych pla nów za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go. Po zwa la ją one na
wy łą cza nie grun tów spod dzia ła nia usta -
wy. Tym nie mniej ce ny ty po wej zie mi rol -

nej ra czej bę dą mia ły ten -
den cje zniż ko we  – oce nia
Aga ta Stra dom ska.

Jak pod kre śla, no we
prze pi sy ne ga tyw nie wpły -
wa ją też na pra ce po śred ni -
ków nie ru cho mo ści,
przede wszyst kim tych
dzia ła ją cych na te re nach
ma ło zur ba ni zo wa nych
i rol ni czych. W wie lu przy -
pad kach nie ma ją oni moż -
li wo ści uzy ska nia za grun ty
ta kiej ce ny, ja kiej mógł by
ocze ki wać wła ści ciel.

Obo wią zu ją ca od ma -
ja te go ro ku usta wa to re -
ak cja na za koń cze nie okre -
su ochron ne go na za kup
zie mi przez oby wa te li UE.
Eks per ci Cen trum Ana liz
Klu bu Ja giel loń skie go
pod kre śla ją jed nak, że
choć uda ło się ochro nić
pol ską zie mię przed wy ku -
pem ze wnętrz nym, szyb -
kość prac nad usta wą do -
pro wa dzi ła do za blo ko wa -
nia więk szo ści trans ak cji
po mię dzy pol ski mi rol ni -
ka mi, cha osu w  prak ty ce
no ta rial nej oraz  per tur ba -
cji w kre dy to wa niu dzia łal -
no ści rol ni czej. Dla te go
pod kre śla ją po trze bę zno -
we li zo wa nia prze pi sów.

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

Ob rót zie mią za marł, a ce ny spa dły
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Sek tor bu dow la ny jest dru gim co do wiel -
ko ści od bior cą ener gii w Pol sce. Zgod nie
z wy mo ga mi unij ny mi do 2021 ro ku więk -
szość bu dyn ków po win na być sa mo wy -
star czal na pod wzglę dem ener ge tycz -
nym. Ko niecz ność  do sto so wa nia się do
prze pi sów UE wy mu sza zmia ny wa run -
ków tech nicz nych dla  bu du ją cych do my.
Za kła da ją one stop nio we zmniej sza nie
za po trze bo wa nia bu dyn ków na cie pło
oraz  wy ko rzy sty wa nie ener gii ze źró deł
od na wial nych. No we pa ra me try tech -
nicz ne mu szą być uwzględ nia ne pod czas
wy bo ru m.in. okien czy drzwi. 

– Od stycz nia przy szłe go ro ku za -
czną obo wią zy wać zmia ny w wa run kach
tech nicz nych dla osób pla nu ją cych bu do -
wę do mu. Prze pi sy zmie rza ją do te go, aby
zmi ni ma li zo wać zu ży cie ener gii w bu dyn -
kach – wska zu je w roz mo wie z agen cją in -
for ma cyj ną New se ria Biz nes Sła wo mir Ły -
skaw ka, dy rek tor tech nicz ny w fir mie Ve -
lux Pol ska. – Bę dzie się to wią za ło głów -
nie z za ostrze niem wy ma gań do ty czą cych
współ czyn ni ka prze ni ka nia cie pła
dla  prze gród, w  tym tak że sto lar ki bu -

dow la nej. W Eu ro pie oko ło 40 proc.
ener gii po chła nia ne jest przez sa me nie ru -
cho mo ści.

Już od stycz nia przy szłe go ro ku
wszyst kie bu dyn ki, któ rych po zwo le nie
na bu do wę zo sta ło zło żo ne po 1 stycz nia
2017 r., bę dą mu sia ły speł niać za ostrzo ne
wa run ki tech nicz ne. Do ty czą one przede
wszyst kim war to ści współ czyn ni ka prze -
ni ka nia cie pła prze gród ze wnętrz nych,
okien, drzwi, któ ra mu si od po wia dać izo -
la cyj no ści ciepl nej, a więc nie mo że prze -
kro czyć okre ślo nych war to ści gra nicz -
nych. Po nad to nie  mo że zo stać tak że
prze kro czo ny wskaź nik rocz ne go za po -
trze bo wa nia na nie od na wial ną ener gię
pier wot ną (EP) do ogrze wa nia, wen ty la cji
i przy go to wa nia cie płej wo dy użyt ko wej. 

Sła wo mir Ły skaw ka z  Ve lux Pol ska
za zna cza, że no we prze pi sy nie wpły ną na
wy so kość cen sto lar ki bu dow la nej, a więk -
szość li czą cych się na ryn ku pro du cen tów
ma swo jej ofer cie pro duk ty speł nia ją ce
no we pa ra me try tech nicz ne.

– Stycz nio we zmia ny nie  po win ny
wpły nąć na wy so kość cen sto lar ki bu dow -

la nej, bo zmia na współ -
czyn ni ków zo sta ła na kre ślo -
na wcze śniej, w  ostat niej
no we li za cji usta wy w  2013
ro ku i  pro du cen ci mie li
spo ro cza su na to, że by się
przy go to wać  – uwa ża Sła -
wo mir Ły skaw ka.  – Ve lux
Pol ska już w tej chwi li ma
w ofer cie pro duk ty speł nia -
ją ce no we wy ma ga nia. Chy -
ba po dob nie jak więk szość
li czą cych się pro du cen tów.

Oso by, któ re ku pi ły
go to wy pro jekt do mu, po win ny za dbać
o to, że by zo stał on zak tu ali zo wa ny jesz -
cze przed uzy ska niem po zwo le nia na bu -
do wę. Je że li tak się nie sta nie, gro zi to od -
rzu ce niem wnio sku, co mo że wy dłu żyć
i tak dłu gi pro ces bu do wy.

– In we stor po wi nien do pil no wać, aby
je go pro jekt bu dow la ny od po wia dał już
no wym wa run kom  –  prze ko nu je Sła wo -
mir Ły skaw ka. – Pro jekt zło żo ny jesz cze
w tym ro ku, czy li zgod nie ze sta ry mi wa -
run ka mi, je że li uzy ska po zwo le nie na bu -

do wę, po wi nien być zgod nie z ni mi re ali -
zo wa ny. Na to miast ta ki, któ ry bę dzie od -
da wa ny do za twier dze nia pod ko niec
2016 ro ku i  wy ko ny wa ny w  przy szłym,
po wi nien już uwzględ niać no we wy ma ga -
nia wa run ków tech nicz nych.

Spe cy fi ką kra jo wej go spo dar ki jest
wciąż jej du ża ener go chłon ność. Sek tor
bu dow la ny jest przy tym dru gim co do
wiel ko ści od bior cą ener gii w Pol sce. We -
dług Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia
Ener gii (KA PE) zu ży cie ener gii w  pol -

skich bu dyn kach kształ -
tu je się na po zio mie
120–300 kWh/mkw
rocz nie, pod czas gdy
w in nych kra jach Eu ro py
war tość ta nie prze kra cza
50 kWh. Oko ło 70 proc.
ener gii zu ży wa nej w bu -
dyn kach przy pa da na
ogrze wa nie po miesz czeń
i  przy go to wa nie cie płej
wo dy użyt ko wej.

– Po uzy ska niu po -
zwo le nia na bu do wę in -

we stor jest zo bo wią za ny do re ali za cji bu -
dyn ku zgod nie z otrzy ma nym do ku men -
tem i pro jek tem bu dow la nym – przy po -
mi na Sła wo mir Ły skaw ka.  – Na to miast
nic nie stoi na prze szko dzie, że by na eta -
pie wy bo ru sto lar ki bu dow la nej czy kom -
po nen tów za sto so wać pro duk ty o zde cy -
do wa nie lep szych pa ra me trach. Wa run ki
tech nicz ne to po nie kąd mi ni mal ne wy -
ma ga nia sta wia ne po szcze gól nym pro -
duk tom.

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

Od przy szłe go ro ku no we wa run ki tech nicz ne dla bu dyn ków 



8 extra PODKARPACIE


