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WODA „BETANIA”
Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze BETANIA
im. św. Łazarza w Przemyślu to obecnie największa realizacja Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy w Polsce. Na rzecz powstania Centrum lazaryci
przejęli jeden z pustych budynków po szpitalu przy ul. Słowackiego w Przemyślu,
gdzie jeszcze wcześniej był to budynek Sztabu Jednostki wojskowej. Jest on obecnie remontowany ze środków unijnych i efekty
prac przywracające piękno budynku można
już oglądać.

Lazarycipodejmująliczneinicjatywyzwiązane
z Centrumi jegopromocją.Obecniedziękiwspółpracy z uzdrowiskiem Rymanów Zdrój lazaryci
wprowadzająwodęźródlaną„Betania”,z którejcałydochódzesprzedażyprzeznaczonyjestwłaśnie
na Centrum.Gazowanai niegazowanawodaw butelkach z charakterystyczną naklejką czekają
na wszystkich, którzy chcą wesprzeć powstanie
Centrum.Liczysięzakupkażdejbutelkiwodygazowaneji niegazowanej,bopozwalana szybszeuruchomienieBETANII.

W BETANII będzie funkcjonowało hospicjum
perinatalne,hospicjumdladorosłychz opiekądługoterminowąi opiekądzienną.W planiejestrównież
stworzenieoddziałurehabilitacji,którabędzieświadczyćpomocpodopiecznymośrodka,alerównieżpacjentomz zewnątrz.Matobyćośrodekdlaprzewleklei terminalniechorychorazstwarzaćmożliwości
poprawy stanu zdrowia poprzez rehabilitację. Ale
przedewszystkimmatobyćmiejsce,gdzienietylko
choryotrzymaopiekęi pomoc,aletakżei jegorodzinazostanieotoczonątroskąi wsparciem.Natomiast

dawnasalagimnastycznazostaniezagospodarowana
na ośrodektradycjiRycerskiegoi SzpitalnegoZakonuśw.Łazarzaz Jerozolimyorazhistoriijednostek
wojskowych,któretustacjonowaływ szczególności
z okresumiędzywojennego.Otwarciesaliplanowane
jestna październik 2019r.
Kontakt w sprawie wody:
Wiesław Morawski 601 866 899, poprzez facebook: https://www. facebook. com/lazarusprzemysl/
lub stronę www.lazarus.pl.
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Remont trzech mostów i drogi za 4,65 mln zł
Gwałtowneopadydeszczuna tereniemiejscowościŁubnow powiecierzeszowskim sprawiły, że niewielki potok
„Łubianka” zamienił się w rwącą rzekę.
Wodapodmyłapodporytrzechdrewnianychmostów,cospowodowałoznaczne
ograniczenieichtonażu.
Żywiołnieoszczędziłrównieżdrogi
powiatowej relacji Dylągówka-Szklary,
gdzie na odcinku o długości ponad dwóch kilometrów doszło do podmycia jezdni i znacznego uszkodzenia
chodnika.
Dzięki staraniom Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, powiat rzeszowskiotrzymał 80proc.dofinansowanie
z budżetu państwa, w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych z lat 20102018,na wykonaniepowyższychinwestycji.Ogółem,remonttrzechmostóworaz
ponad dwóchkilometrówdrogipowiatowejkosztowaćbędzie 4,65mln.zł.Zostali
jużwyłonieniwykonawcyrobót,z którymi
podpisano stosowne umowy. Prace remontowemajązakończyćsiępod koniec
listopadabieżącegoroku.
-Bardzonascieszypodpisanieumów
z wykonawcamiremontuobiektów,które ucierpiały w zeszłym roku na skutek

Fot. ZDP w Rzeszowie

Jeszcze w tym roku powiat rzeszowski gruntownie wyremontuje
trzy mosty oraz drogę powiatową,
które ucierpiały na skutek zeszłorocznych, intensywnych opadów
deszczu.

gwałtownychopadówdeszczu.Ważne,iż
pracezostanąwykonanew krótkimczasie.Remontyteusprawniąkomunikację
i ułatwią zmotoryzowanym mieszkańcom naszego powiatu przemieszczanie
się–mówiJózefJodłowskiStarostaRzeszowski.
Dwa mosty w Łubnie gruntownie
wyremontuje, a właściwie przebuduje,
Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp.z o.o.Jedenkontraktzawartona kwotę 1,1mlnzł,zaśdrugina 860
tys.zł.Zakresrobótmostowychobejmie
wzmocnieniepodpórmostuorazwymianęjegoustrojunośnego.Identycznepra-

cezostanąwykonanena trzecimobiekcie
z tąróżnicą,żerobotybędzieprowadziła
firma STRABAG Sp. z o.o. Koszt tych
robótto 890tys.zł.
Z kolei remont drogi powiatowej
relacji Dylągówka – Szklary obejmuje
wymianęnawierzchniasfaltowejna odcinku o długości ponad 2 km, remont
poboczy oraz odwodnienie drogi. Ponadto wykonawca, którym jest przedsiębiorstwo „MOLTER” S.A., naprawi
uszkodzony chodnik wraz z kanalizacją
deszczową. Wartość projektu wynosi 1,8mln.zł.
WOJ.

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

Inwestycja w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc
Niemal 46 mln zł. będzie kosztować gruntowna modernizacja budynku Podkarpackiego Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie. Gwarantem jej realizacji jest podpisana
dziś umowa pomiędzy Klinicznym
Szpitalem Wojewódzkim nr 1
w Rzeszowie oraz firmą Erbud S.A.
W wydarzeniu uczestniczył odpowiedzialny w zarządzie za zdrowie – Stanisław Kruczek.
Tobardzoważnainwestycjadlapodkarpackiej służby zdrowia i pacjentów,
dziękijejrealizacjinastąpijakościowapoprawa leczenia chorób płuc – mówił
pod podpisaniu członek zarządu StanisławKruczek.
Wartość inwestycji to 45,9 mln zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniesie 38,6mlnzł. InwestycjębędzierealizowaćfirmaErbud S.A.Przewidywany
czastrwaniapracwyniesie 20miesięcy.
PodkarpackieCentrumChoróbPłuc
jest jedną z najważniejszych placówek,
któraod 2017rokujestw strukturzeKlinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1.
Po drodzezrealizowaliśmybardzoskomplikowane połączenie tych dwóch ważnychjednostek.Dzisiejszewydarzenieto
zwieńczenie wieloletnich przygotowań.
Wiedzieliśmy, że szpital mieszczący się
w „Pałacyku”nieprzystajedo współcze-

snych standardów leczenia pacjentów.
Dzisiajpodpisujemyumowęz firmąErbud S.A.na realizacjęnowegobudynku,
który zostanie zrealizowany w przeciągu 20miesięcy.W nowymbudynkubędzie skoncentrowane leczenie chorób
płuc. Dziękujewszystkimosobom,którebyłyzaangażowanew tenprojekt,który musiał uzyskać także akceptację ze
stronyKomitetuSterującegoprzy Ministrze Zdrowia. Wiele pracy zostało wykonane przez pracowników Klinicznego
SzpitalaWojewódzkiegonr 1orazUrzęduMarszałkowskiego –podkreśliłStanisławKruczek,członekzarządu.
PodkarpackieCentrumChoróbPłuc
jestjedynymszpitalemna Podkarpaciu,
gdziekompleksowodiagnozujesięi leczy
schorzenia układu oddechowego.
Opróczzespołuambulatoryjnychporad-

ni specjalistycznych w placówce działa
KlinikaGruźlicyi ChoróbPłuc,Klinika
Pulmonologii i Chemioterapii, Klinika
Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii,OddziałAnestezjologiii Intensywnej
Terapii oraz Klinika Chirurgii Klatki
Piersiowejwrazz blokiemoperacyjnym,
gdzie roczniewykonujesięok. 800 zabiegówtorakochirurgicznych.
W ramachrealizacjiprojektu„Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego
z chirurgicznymi chemicznymleczeniem
nowotworówklatkipiersiowejna oddziałachklinicznychorazrehabilitację”do nowego budynku trafią pacjenci z Kliniki
Gruźlicy i Chorób Płuc ze starej części
szpitala tzw. „Pałacu”, który nie spełnia
obecnych standardów i nie pozwala
na sprawną i nowoczesną diagnostykę.

W ramach I etapu rozbudowy PodkarpackiegoCentrumChoróbPłucpowstanienoweskrzydłobudynku„D”położonegood stronyul.Lubelskiej.Powierzchniaużytkowabudynku„D”wyniesieponad 4tys.m2przy kubaturze 16tys.m3,
natomiastnowodobudowanaczęśćbloku
„B” będzie posiadać 1 tys. 160 m2 powierzchni użytkowej oraz kubaturę
w wymiarzeokoło 4tys. 600m3.
Dzięki rozbudowie możliwe będzie
stworzenie Kliniki Rehabilitacji Pulmonologicznej.Chorzyzyskajądziękitemu
dostęp do fizjoterapii układu oddechowego,takbardzopotrzebnejpo leczeniu
pulmonologicznymlubchirurgicznym.
Z leczeniaw PodkarpackimCentrum
ChoróbPłuckorzystająmieszkańcycałegowojewództwapodkarpackiegoorazpacjenciz innychregionów.Dziękirozbudowieszpitalapłucnegochorzyzyskająbez
wątpienia większy dostęp do świadczeń
w zakresieleczeniachoróbukładuoddechowego,z uwzględnieniemchoróbcywilizacyjnych, które niesie ze sobą XXI wiek: nowotworów, przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc, chorób alergicznych czy chorób śródmiąższowych.
Zyskamy większe możliwości rozwoju
diagnostykii leczenia, zarównow trybie
stacjonarnymjaki ambulatoryjnym.
OpróczplanowanejrozbudowyPodkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim

nr 1realizowanychjestkilkainnychinwestycji. Kontynuowana jest realizacja
projektu„RozbudowaKlinikiHematologiiorazKlinikiNefrologiizestacjądializ”
Wartośćprojektuto 42,7mlnzł,a dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego wyniesie 22,7 mln zł.
Nowy obiekt powstaje w Rzeszowie
przy ul.Naruszewicza.
Kolejnym projektem jest zakup
czwartego akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum
Onkologii.Wartośćzadaniato 23,8mln
zł.DofinansowanieześrodkówUEz Ministerstwa Zdrowia i Programu OperacyjnegoInfrastrukturai Środowiskowyniesie 10mlnzł.Trwająpracezwiązane
z tąinwestycją.Dwukondygnacyjnybudynekstanowietap II rozbudowykompleksu budynków Podkarpackiego CentrumOnkologii.Jesttobudynek,który
będzie przylegał do nowego budynku
bunkra nr 3 w poziomie parteru i pomieszczeń przychodni Podkarpackiego
CentrumOnkologiiw poziomie I piętra,
oddanychdo użytkowaniaw 2014roku,
wybudowanych jako etap I rozbudowy.
Nowy budynek w poziomie parteru
przewiduje budowę bunkra do naświetlańnr 4.Zostanieonwyposażonyw akceleratorwysokoenergetyczny.
JusTyNA ŁOTOcKA
KANcElArIA zArząDu
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Znamy już listy zgłoszeń do 28. Rajdu Rzeszowskiego (8-10.08.2019).
Impreza będzie wliczana do czterech klasyfikacji; opublikowane listy dotyczą Rajdowego Trofeum Europy FIA ERT (16 zgłoszeń), Mistrzostw Strefy Europy Centralnej
FIA CEZ (także 16), Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
(52) oraz MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (22 zgłoszenia,
w tym 4 bez pomiaru czasu). Jest
i piąta lista, obejmująca wszystkie
trzy pierwsze konkurencje; na niej
widnieją 54 załogi. Wśród nich są
dwa zgłoszenia czeskie i jedno słowackie.
–Z jedynkąwystartujezałogazespołuSkodaPolskaMotorsport,aktualniliderzy punktacji RSMP Miko Marczyk
z Szymonem Gospodarczykiem. Z drugim numerem startowym pojawi się
Mistrz Polski 2018, Grzegorz Grzyb,
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którego pilotem będzie Robert Hundla.
Obiezałogibędąjechaćw SkodachFabiachR5–wyliczaŁukaszBiegus,dyrektorrajdu.
–Kolejnetrzyzałogipojadąw Fordach Fiesta R5. Będą to wiceliderzy
RSMP Tomasz Kasperczyk i Damian
Syty(nr 3),MarcinSłobodziani Kamil
Kozdroń (4) oraz Słowacy Vlastimil
Majerčák i Pavol Kušnier (5). Jakub
Brzeziński z Dariuszem Burkatem nakleją numer 6 na Forda Fiestę Proto.
Z siódemką pojawią się Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar (Hyundai
i20 R5), ósemkę przyznano Łukaszowi
i Tomaszowi Kotarbom (Citroen C3
R5),kolejnymizałogamibędąJarosław
Kołtun i Ireneusz Pleskot (Ford Fiesta
R5,nr 9)i zamykającyczołowądziesiątkęKacperWróblewskiz JackiemSpentanym (Hyundai i20 R5) – uzupełnia
Dominik Noworól, wicedyrektor sportowyzawodów.

Samochodami w specyfikacji R5
mająjeszczewystartowaćSylwesterPłachytkaz JackiemNowaczewskim(Ford
Fiesta R5, nr 11) oraz Maciej Lubiak
z Tomaszem Borko (Hyundai i20 R5,
nr 12).Na liściezgłoszeńwidniejełącznie 11autkategoriiR5.
W klasie Open 4WD oprócz Brzezińskiego rywalizować będzie jeszcze
sześć załóg. W Skodzie Fabii Proto,
z nr 18, zobaczymy znanych z HRSMP
ArturaRowińskiegoi MagdalenęTokarską. Cztery załogi zgłosiły się do klasy
HR2, pośród nich liderzy tej punktacji
Michałi JacekPryczkowie(SubaruImpreza,nr 20).
Przewodzący w klasyfikacji 2WD
TomaszZbrojai JakubWróbelwystąpią
w Citroenie DS3 R3T z numerem 24.
TakimsamymautempojadąCzesiEgon
Smekali IvoVybiral(nr 28),którzyjednak nie będą punktować w RSMP.
W klasie 3pozaZbrojązgłosilisięjeszcze
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Tomasz Wilk z Adamem Gładyszem
(RenaultClio,nr 29).
W najliczniej obsadzonej klasie 4
pojawiłysięzgłoszenia 12załóg.Najwyższynumer(25)w tejstawcemająprowadzący po czterech rundach RSMP
Łukasz Lewandowski z Piotrem Białowąsem(Peugeot 208R2),zaśnajniższy
(39) przyznano Maciejowi Zarembie
i Rafałowi Goldmanowi (także Peugeot 208R2).TakimsamymautempojedziemłodyrzeszowianinMarcinWrona,
pilotowany przez Mateusza Martynka
(nr 38),któryw klasyfikacjiERTJunior
walczyłbędziez CzechemErikiemCaisem, którego pilotem jest Jindriška
Žáková(FordFiestaR2,nr 32).W klasie 4 zobaczymy także jedyną na liście
zgłoszeń kobietę wśród kierowców – Balbinę Gryczyńską, pilotowaną
przez Tadeusza Burkackiego (Ford FiestaR2,nr 34).
Pięć załóg ma się ścigać w klasie

Open 2WD(na czelez przewodzącymi
w klasyfikacji Andrzejem Borkowskim
i MichałemJurgałąw BMWM3z nr 40),
a cztery załogi w Open 2WD- (liderzy
po czterechrundachBłażejGazdai MaciejMikuliszynw CitroenieC2-R2mają
na liścienr 45).
W klasieHR3przyjętotrzyzgłoszenia (w tym załogi Jakub Żwirek/Paweł
Daniecw RenaultClioWilliamsnr 49,
która jest liderem tej klasy). W HR4
i HR5sązłożonepo dwazgłoszenia.
W gronie uczestników MOTUL
HRSMP pierwsze trzy załogi to Piotr
Zaleski z Piotrem Szadkowskim (Porsche 911 SC, nr 101), Robert Luty
z Marcinem Celińskim (Subaru Legacy, nr 102) oraz Filip Stopa z Robertem Ślęczką (BMW E30 318is,
nr 103). Automobilklub Rzeszowski
będą reprezentować Paweł Hoffman
z MarcinemBarłogą(SAAB 96V4Rally,nr 114).
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Elektroniczny urząd skarbowy

Już niedługo każdą sprawę podatkową będzie można załatwić
w elektronicznym urzędzie skarbowym. Docelowo por tal e-Urząd
Skarbowy ma działać na podobnej
zasadzie, co bankowość elektroniczna. Po zalogowaniu będzie
można sprawdzić stan swoich rozliczeń, a urząd SMS-em przypomni
o przelewie. Dodatkowo przez internet będzie można załatwić sprawy związane z PIT, CIT i VAT. Polacy
coraz chętniej korzystają z nowych
możliwości. W 2019 roku ponad 70 proc. podatników rozliczyło
się z fiskusem w formie elektronicznej.

Reklama

– Portal e-Urząd Skarbowy to rozwiązanie,którebędzieobsługiwałokompleksowo klientów drogą cyfrową
od momentu złożenia deklaracji,
przez możliwość jej zweryfikowania,
aż po sprawdzenie, na jakim etapie jest
mojasprawa.Usługadostępnabędziezarówno dla firm, jak i osób indywidualnych –podkreślaw rozmowiez agencją
Newseria Innowacje Dariusz Śpiewak,
wiceprezes Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji.
Elektroniczny urząd skarbowy ma
przedewszystkimułatwićżycie,zarówno zwykłym podatnikom, jak i przed-

siębiorcom.Pierwszeudogodnieniamajązostaćwdrożonejeszczew tymroku,
a kolejne będą oferowane stopniowo.
Z danych resortu finansów wynika, że
na pierwszymetapiedanemająbyćaktualizowane, a wdrożenie nowej technologii ułatwi składanie deklaracji podatkowych, w tym umożliwi podpisywanie deklaracji profilem zaufanym.

Docelowo podatnik będzie mógł
sprawdzićw jednymmiejscu,jakiedokumentyzłożyłdo urzędu,jakieinformacjeurząddo niegoprzesłałoraz jaki
jeststanrozliczeń.Dodatkowojeślidanaosobawystępujejakopodatnik,płatnik czy pełnomocnik, to w swoich rolach znajdzie komplet informacji. Docelowo e-urząd ma działać na podob-

nych zasadach co bankowość elektroniczna.Na swoimkonciebędziemożna
znaleźć wszystkie informacje, w tym
choćbyzwiązanez e-PIT.
– To,cojestw tejchwiliopisywane
jakoTwóje-PIT,czylimożliwośćsprawdzenia, jak został złożony dokument,
na jakimetapiejestjegoobsługaczyjest
zwrot, to będzie dotyczyło wszystkich
innych podatków, nie tylko podatku
PIT, lecz także CIT, VAT i pozostałych –zapowiadaDariuszŚpiewak.
Z częściudogodnieńmożnajużskorzystać.Na PortaluPodatkowymmożna
od tego roku m. in. rozliczyć podatek
od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn czy kartę podatkową.
Po zmianachudogodnieńbędzieznacznie
więcej,a przez internetbędziemożnazałatwić sprawy związane z PIT, CIT
i VAT.
Elektroniczne konta podatników,
nad którymi trwają jeszcze prace, mają
z koleiumożliwićwglądwewszystkieinformacje, jakie gromadzi o nas urząd.
O ileprzez PlatformęUsługElektronicznychmożnasprawdzić,czypracodawca
odprowadzaza nasskładkiw odpowiedniejwysokości,takprzez e-UrządSkarbowy będzie można kontrolować, czy
pracodawca odprowadza zaliczki na podatek.
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Nowe rozwiązania są szeroko konsultowanetak,bykorzystaniez udogodnieńfaktycznieułatwiłożycie.
– Członkowie PIIT czynnie biorą
udziałw tymprzedsięwzięciu.JakoIzba
chcielibyśmy zarówno uczestniczyć
w procesie definiowania wymagań, jak
i opisywania tego, co jest do zrobienia.
CzęstoMinisterstwoFinansówczyMinisterstwoCyfryzacjikonsultujez namito,
cojestdo wykonania.Pomagamyzweryfikować, czy efekty zostały osiągnięte,
opiniującdokumenty,przedstawiającnaszestanowiska –tłumaczyDariuszŚpiewak.
Nowy e-urząd ma być dla Polaków
dużym ułatwieniem. Zwłaszcza że niemalcoczwartyz nasprzyznaje,żeurzęduskarbowegopo prostusięboi(badanie„Polacyo podatkach”przeprowadzonena zlecenieCentrumim.AdamaSmitha). Dzięki wprowadzanym zmianom
dużoczynnościudałosięznacznieuprościć. Rozwiązanie Twój e-PIT pozwala
automatycznierozliczyćsięz US,a deklaracjePIT-37i PIT-38wypełniaza nas
KrajowaAdministracjaSkarbowa.
Z danych resortu finansów wynika,
żew tymrokuponad 70proc.podatników rozliczyło się z fiskusem w formie
elektronicznej.
ŹrÓDŁO: NEWsErIA. Pl
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Superszybka
sieć 5G
Dzięki stukrotnemu zwiększeniu
prędkości przesyłu danych wdrożenie sieci 5G pozwoli bezpiecznie
nawigować samochodami autonomicznymi. Już dziś powstają rozwiązania gotowe do pracy w tym
standardzie, a producenci aut coraz śmielej otwierają się na ideę
aut połączonych. Dzięki łączności
z infrastrukturą, innymi użytkownikami i internetem jazda samochodem stanie się nie tylko bezpieczniejsza, lecz także przyjemniejsza.
Kolejnym krokiem będzie wdrożenie rozwiązań z zakresu sztucznej
inteligencji, takich jak asystenci
głosowi.

Reklama

Reklama

– Obecne modemy pracujące
w standardzie 4G/5G umożliwiają dostęp do internetu i danych w chmurze,

dzięki czemu możemy korzystać w pojeździe z usług informacyjno-rozrywkowych czy nawigacji. Poprzez zastosowanie rozwiązania CV2X modem umożliwiapołączeniesamochoduz otoczeniem,
czylinp.z innymisamochodamiczyelementami infrastruktury. Obecnie przyczynia się to do poprawy bezpieczeństwa,zaśw przyszłościułatwijazdępojazdamiautonomicznymi– mówiagencji
informacyjnej Newseria Innowacje MagedZakiz QualcommTechnologies.
Na rewolucję 5Gw motoryzacjigotowyjesttakżeQualcomm.
– Zakładamy, że pierwsze pojazdy
wyposażone w technologię 5G pojawią
sięna rynkudo 2022roku.Opracowana
przez nasplatformazostaniezamontowanaw pojazdachjużw 2021roku.Wcze-
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śniejjednakplanujemywdrożenietechnologii C-V2X,któraułatwinamprzejściez rozwiązań 4Gna 5Gw zastosowaniachukierunkowanychna poprawębezpieczeństwa.Zakładamy,żetechnologia
ta pojawi się na drogach w 2020 roku.
Ponadto Ford ogłosił, że od 2022 roku
wszystkie pojazdy produkowane
przez koncernw StanachZjednoczonych
będą wyposażone w technologię
CV2X– zapowiadaMagedZaki.
Sieć 5G zmieni jednak nie tylko
obecny sposób prowadzenia pojazdów,
lecz także autonomiczną jazdę w przyszłości.Technologia 5Gbędziewpływała
na sposóbkierowaniapojazdami.Liczne
technologie wspomagające sprawią, że
jazdastaniesięnie tylkobezpieczniejsza,
lecztakżeprzyjemniejsza.Zastosowanie
dodatkowych kamer oraz rozwiązań
technologicznych umożliwiających połączenie pojazdu z otoczeniem zwiększy
poziom bezpieczeństwa i pozwoli
na uchronieniesięprzed niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Już teraz podobne systemy instalowane są w samochodach.
Najnowsze auta rozpoznają znaki
drogowe, dzięki tempomatowi adapta-

www.mediarzeszow.pl

cyjnemuutrzymująprędkośćza jadącym
przed nimisamochodem,a nawetpotrafiąrozpoznaćzmęczeniekierowcyza pomocą zainstalowanych kamer. Z kolei
systemkamer 360pozwalaobserwować
otoczenie.

– Opracowaliśmy niezwykle efektywny chip, który po zamontowaniu
w pojeździeobsługujewszystkiewyświetlaczeczykamery.Możemyzainstalować
kameręwewnątrzsamochodu,którabędziemonitorowaćkierowcę,kontrolując,
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czyjestondostatecznieskupionyna drodze. Można również umieścić kamery
na zewnątrz pojazdu, dzięki którym zarównokierowca,jaki pasażerowiez tyłu
pojazdubędąmogliobserwowaćotoczenie na wyświetlaczu umieszczonym
przed nimi– opowiadaekspert.
Obecnie do pełnego wykorzystania
inteligentnychsystemóww samochodzie
niezbędny jest człowiek. W przyszłości
systemytebędąw pełniautonomiczne,
dziękiprzełomowejszybkościtransmisji
danych bez praktycznie żadnych opóźnieńw odbiorzesygnałów.Siecioweprogramynawigacyjne 4Goferowaneobecnie przez przewoźników i firmy IT potrzebująod kilkudo nawetkilkudziesięciu minut, aby zaktualizować mapę
i przeliczyćtrasę.Korzystającz sieci 5G,
którajest 100razyszybsza,możliwebędzieodzwierciedlenieinformacjio ruchu
drogowymw czasierzeczywistym.
Usługiw chmurzebędąobejmowały
takżem.in.aktualizacjeoprogramowania
czynawetrealizacjęzdalnychusługdiagnostycznych.Umożliwiąsłuchaniemuzykiz serwisówstreamingowych,zapewnią dostęp do interesujących informacji
oraz otworząnowemożliwościw zakre-

sie nawigacji, takie jak implementacja
rozwiązańz zakresurozszerzonejrzeczywistości,a takżesztucznejinteligencji.
–Kolejnymrozwiązaniemjestwprowadzenie do naszych samochodów wirtualnejasystentkiAlexy,któraułatwinawigację, wyszuka potrzebne treści czy
teżwskażewybranemiejscelubrestaurację,do którychchcemysięudać– zapowiadaMagedZaki.
Qualcommjeszczew tymrokuchce
stworzyćreferencyjnyprojektsamochodu
wyposażonego w ujednoliconą platformę
komunikacyjną.Firmaprzedstawirównież
swojąwizjępojazduprzyszłościpracującegoprzy zastosowaniumodemu Snapdragon.Tennatomiastoferujeszeregmożliwości,w tym równieżopartychna sztucznejinteligencji,zarządzaniugrafikąi większejliczbierozwiązańinformatycznychzapewniającychnowefunkcjew pojeździe.
Najnowszy raport SNS Telecom &
IT wskazuje, że globalne wydatki
na technologiękomunikacyjnąV2Xosiągnąwartość 1,2mlddol.roczniedo końca 2022 roku. Do tego momentu połączonychz sieciąbędziejużprawie 6mln
samochodówna całymświecie.
ŹrÓDŁO: NEWsErIA. Pl
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Zadbany ogród to przyjemność dla zmysłów
Prace w ogrodzie możemy wykonywać aż do pierwszych mrozów, jednak żeby zima nas nie zaskoczyła
warto je zakończyć w listopadzie.
Najważniejsze dla trawnika to usunąć opadłe liście i inne materiały
organiczne. Jeśli przykryje je śnieg,
rozkładające się resztki organiczne
mogą doprowadzić do powstawania pleśni i wiosną zastaniemy
nasz ogród w opłakanym stanie.
Zanim rośliny złapią pierwsze mrozy, trzeba przekopać grządki i usunąć chwasty.

Reklama

– Aby dobrze nawodnić, napowietrzyći przemrozićziemięw ogrodzie,polecasięzostawieniegrządekw tzw.ostrej
skibie,czylinierozgrabiaćpowstających
grudekziemi–zalecamgrinż.arch.kraj.
Teresa Zaorska – Łukaszuk, specjalista

opiekującysięogrodamiw ManorHouse
SPAChlewiska.Jeślipogodaniepomaga
namw nawodnieniuogrodu,należypodlaćrośliny,szczególniezimozielone,któremuszązgromadzićwiększąwilgotność
w glebieprzed okresemzimowym.
Najbardziej wrażliwe rośliny
Podczasjesiennychpracw ogrodzie
zwróćmyuwagęna młoderośliny,posadzonew tymsezonie,a takżena tenajbardziejwrażliwena mrozy.W jakisposób je zabezpieczyć? Najlepiej sprawdzi
się biała agrowłóknina, którą otulimy
mniejsze rośliny, wiążąc ją sznurkiem
na samymdolełodygi.Roślinyzrzucające
liściemożnaokryćsłomianymichochołami lub stroiszem z gałązek. Osłona nie
możebyćbarierądlapowietrza,dlatego
niewolnostosowaćfolii.Dużeokazyci-

sów i jałowców trzeba związać, aby
pod naporemśniegunierozłamałysię.
Porada eksperta:
Jak zabezpieczyć róże?
„Szczególnieszlachetneodmianywymagają i są warte okrywania. Każdy
krzewpowinienzostaćokopcowanyu nasady, by zabezpieczyć korzenie. W tym
celu należy usypać u podstawy kopczyk
z ziemi(możejązastąpićkora,torflubsucheliście)wysokości 20-30 cm.Jeślikopieczbudowanyjestz materiałupodatnegona rozwiewanietonależygododatkowoprzykryć.Różeprzy podporach,pnące się, powinno się również okryć np.
agrowłókniną. Młode, nierozgałęzione
„pnącza”możnazdjąćostrożniez podporyi przykryćstroiszemlubmatąsłomianą.Różepienne,o giętkichłodygachrosnące w formie drzewek kopczykuje się
tak samo, a dodatkowo ich koronę
(po odwiązaniuod podpory)należydelikatnieprzygiąćdo ziemii umocowaćpalikami.Związanąkoronęrównieżobsypujemy ziemią lub korą.” – mgr inż. arch.
kraj.TeresaZaorska–Łukaszuk,specjalistaopiekującysięogrodamiw ManorHouseSPAChlewiska.
Przy wyborzerodzajuosłonykierujmysięprzedewszystkimpotrzebamirośliny, ale weźmy pod uwagę również
aspekt ekologiczny. Używajmy stroiszy,
jeślimamyna działcedrzewaiglasteoraz
liściw siatkacho drobnychoczkach(którezapobiegnąrozwiewaniu)jeślijesienią
zebraliśmyjez naszegotrawnika.
relaksujący ogród
to tak naprawdę świat zmysłów
Właściwa pielęgnacja roślin sprawi,
żewiosnąi latembędziemymogliznów
komfortowo wypoczywać na naszym

prywatnymłonienatury.–Abywewłasnymogrodziestworzyćprawdziwierelaksującą aurę, podczas projektowania
ogrodu kierujmy się zmysłami. Wiele
osób wypoczywających na świeżym powietrzuniedostrzegaprzemyślanychzasad projektowania ogrodu. Odczuwa je
jednak na poziomie podświadomości – zmysłami – wzrokiem, węchem,
słuchemi dotykiem–mówiTeresaZaorska–Łukaszuk.
Wzrok: Kontrastowe zestawienia
przyciągają wzrok, jednak jeśli chodzi
o uspokojenie i zrelaksowanie najlepiej
sprawdzająsięroślinnekompozycjezbudowaneharmonijne,dobranena zasadzie
podobieństw w wyglądzie roślin. Mogą
onebyćzróżnicowane,bywidokniebył
nudny,jednakpowinnyłagodnieprzeplataćsięzesobąłączącróżnebarwyi fakturyliści,kwiatówczywielkościi kształtycałychroślin.
Węch: Delikatnie pachnące rośliny
wywołująpozytywneskojarzenia.Bardzo
dobrze odbierany jest zapach lawendy,
konwalii czy kocimiętki. Rośliny należy
stosowaćz umiarem,w pewnymoddaleniuod wypoczywającego,byzapachnie
stałsiędrażniący.
słuch: Niezwykle pożądanym elementem w ogrodzie (ale i we wnętrzach), wspomagającym osiągnięcie relaksujestwodaw każdejpostaci.Może
to być szemrzące źródełko czy kapiąca
fontanna.Zmysłsłuchumożnateżpobudzić używając odpowiednich roślin, np.
szumiących traw czy szeleszczących
na wietrzebrzóz.
Dotyk: Bypoczućkontaktz ziemią
dobrzejestzatroszczyćsięo kawałekwypielęgnowanego trawnika, po którym
możnachodzićbosoczynawetsięna nim
położyć. Uświadomienie sobie ogromu
i niezwykłościziemiz którawchodzisię
w bezpośredni kontakt ma w sobie cos
z kosmicznegodoznaniakatharsisi może
byćniezwyklerelaksujące.
Dlatych,którzyniemajątegokomfortu jakim jest przydomowy ogródek,
alternatywą jest odwiedzenie Ogrodu
Medytacjii prawie 10-hektarowegoparkuz dwomazarybionymistawamiw Manor House SPA w Chlewiskach. Tu
o krzewy, kwiaty i pozostałe rośliny
troszczą się specjaliści, z mgr inż. arch.
kraj.TeresąZaorską–Łukaszukna czele.W pięknymparkuokalającymhistorycznyPałacOdrowążówznajdująsięnawetdrzewa–pomnikiprzyrody.
ŹrÓDŁO: NEWsErIA. Pl

