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Kamil Bednarek gwiazdą
Rzeszów Carpathia Festival

Mistrz reggae, artysta roku w konkursie Eska Music Awards 2017,
muzyk, którego ostatni album „Talizman”, w styczniu 2018 roku
osiągnął status złotej płyty – Kamil
Bednarek – wystąpi w finałowym
koncercie XIV Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival”, w sobotę 27 maja, na scenie rzeszowskiego Rynku.

Dni Krosna - Miasta Szkła
8 - 10 czerwca 2018 r.
Na koncercie w Krośnie Julia Marcell wystąpi w składzie trio
wraz z Anną Prokopczuk oraz Gosią Dryjańską.
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27-letnimuzykwędrówkęna szczyt
muzycznejsceny,zacząłw wieku 17lat.
Byłwtedyrok 2008i powstałzespółStar
Guard Muffin, którego pierwszym wydawnictwem była epka zatytułowana „Ziemia Obiecana”. Zespół zdobył
szerokąpopularnośćw 2010rokudzięki
telewizyjnemu programowi „Mam Talent” i sukcesowi odniesionego w nim
przezKamilaBednarka–wokalistę,kompozytora, autora tekstów i multiinstrumentalistę. Wydany w tym okresie debiutanckialbumStarGuardMuffin„Szanuj” uzyskał status podwójnej platyny.
W 2011StarGuardMuffingościlina Ja-

majcei efektemsesjinagraniowejw studioTuffGongrodzinyMarleybyłmaxisingiel„JamaicanTrip”,na którymwśród
gościpojawiająsięm.in.Capleton,Stephen Newland (Rootz Underground),
Dean Fraser, The Tamlins czy muzycy
zespołuShaggy’ego.
W 2012 roku po zmianach w składzie narodził się zespół BEDNAREK,
którynagrałwysokoocenianąpłytę„Jestem…”.Utrzymywałasięonaw zestawieniu OLiS ponad 12 miesięcy,
a po upływierokuod wydaniaponownie
zajęłapierwsząpozycję.Rokpóźniejukazał się suplement zawierający remixy
orazdubowei koncertowewersje.
W roku 2013 zespół BEDNAREK
zwyciężył w plebiscycie MTV Music
Awardsw EuropieŚrodkowej.W 2014
na rynkupojawiłosięwydawnictwokoncertoweDVD/CDz PrzystankuWoodstock.Rok 2015toalbum„Oddycham”,
zrealizowanym.in.w TuffGongStudio
z gościnnym udziałem światowych
gwiazdreggaejakAlborosie,JuniorKelly

czy Dean Fraser. Płytę promują single
„List”,„Euforia”i „Sailing”.
1grudnia 2017ukazałsięnajnowszy
album Kamila Bednarka „Talizman”.
Krążektenwydanyzostałprzezwytwórnię Space Records, założoną na początku 2017 roku przez Kamila Bednarka.
Albumzdobyłw styczniu 2018rokustatuszłotejpłyty.
Aktualnyskładzespołu:
•Kamil„Maccabraa”Bednarek,wokal
•Kamil„Staff”Stefański,wokal
•Maciej„Pilu”Pilarz,perkusja
• Radosław „Radziula” Szyszkowski, instrumentyklawiszowe
• Łukasz „Bzyniu” Bzowski, instrumenty
klawiszowe
•PiotrMazurek,gitarabasowa
•Piotr„Piter”Bielawski,gitara
•ŁukaszZgoda,saksofon
•MichałPodżer”Podżus,trąbki
•Gwidon„Bocian”Muszyński,technik
sceny
•Franciszek„Franz”Szyszkowski,realizatormonitorowy
• Adam „Ołówek” Hołysz, realizator
dźwięku
•Marcin„Martin”Czok,realizatorświatła
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Eksperymenty, nauka i dużo radości

20 mobilnych stacji badawczych
i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek
naukowych
w
zanadrzu – w tym składzie Centrum Nauki Kopernik jedzie do małych
miejscowości w całej Polsce. Udowadnia, że nauka zachwyca, budzi
ciekawość, bawi i wciąga.
Do udziału w takiej przygodzie zaprasza w tym roku warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Weźmie w niej
udział ponad 160 tys. dzieci, rodziców
i nauczycielize 160małychmiejscowości
w całejPolsce.
24 i 25 maja Naukobus pojawi się
w ZespoleSzkółTechnicznychw Strzyżowie.
Nauka inaczej
Jak by to było, gdyby dzieci samodzielnie eksperymentując, mogły dostrzec inną, emocjonującą twarz nauki?
Gdybytoniebyłyzwykłelekcjebiologii,
chemii,fizykiczyinformatyki,alepełne
niespodzianek samodzielne odkrywanie
prawi zasad,którerządząświatem?Taką

Reklama

Media Rzeszów .pl

www.mediarzeszow.pl

właśnie możliwość daje „Naukobus”,
projekt Centrum Nauki Kopernik – 20
stacji badawczych, które przyjeżdżają
do szkoływrazz edukatoramiz Centrum

NaukiKopernik,dajeszansęna poszerzenie wiedzy i dobrą zabawę. Edukatorzy
pomagajązrozumiećzasadydziałaniaposzczególnych eksponatów i przybliżają

prezentowanezjawiskanaukowe.
Każdawizytatrwadwadni,w czasie
których stacje badawcze są rozstawione
w szkole,a uczniowie,którymtowarzyszą edukatorzy, mogą z nich korzystać
przez 6godzindziennie.
Moc dobrych doświadczeń
Samodzielne eksperymentowanie
pozwala obudzić ciekawość i uczyć się
bez wysiłku znanego z lekcji – siadając
na wirującym krześle, można doświadczyć,jakw praktycedziałateoriazachowaniamomentupędu.Możnateżm.in.
przetestować uwięzioną piłkę, wirujące
krzesełko,kulęplazmową,półkulemagdeburskiei trójwymiarowymodelanatomiczny ludzkiego ciała. Dla uczniów
przygotowany został także „Poradnik
młodego naukowca” – propozycje doświadczeń,któremogątamznaleźći samodzielnieprzeprowadzićw domu,pozwalają dłużej cieszyć się kontaktem
z naukąw mniejpoważnejformie.
Jednakwystawajestciekawanietylkodzieci,alei dladorosłych.Todlatego

w wybranychgodzinachmogąjąbezpłatniezwiedzaćwszyscychętni.
Przez całą Polskę
Wyjazdy Naukobusa są możliwe
dzięki programowi „Nauka dla Ciebie”,
realizowanemuwspólnieprzezCentrum
Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. To dzięki niemu dzieci z małych miejscowości mogą
samodzielnie odkrywać prawa nauki
pod okiemdoświadczonychedukatorów.
Zdobywanie wiedzy oparte na eksperymentowaniu budzi w dzieciach zaciekawienie nauką, daje radość i ośmiela
do dalszych poszukiwań. To dlatego
CentrumNaukiKopernikpomożetakże
nauczycielom rozbudzać w uczniach zainteresowanienauką.
Wizytawystawyobjazdowejrealizowana jest w ramach działania „Naukobus”, które finansowane jest w ramach
wspólnego Programu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum
Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla
Ciebie”.
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Dni Krosna- Miasta Szkła
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BOLEO & FOLLOW THE RIDDIM
Boleo to wokalista i kompozytor
związanyz muzykąReggaeod 2005roku.WcześniejwokalistaCieszanowskiej
Niagary,a obecniepracującywrazz Follow The Riddim w nowej odsłonie.
Współpraca zawiązała się z początkiem 2017 r. Wówczas zostały poczynionew studiopierwszenagraniana debiutanckąpłytęzespołu,któraukarzęsię
początkiem 2019roku.Obecniezespół
czynnie koncertuje oraz występuję
na wszelkich przeglądach muzycznych.
Boleo & Follow The Riddim jako jedni
z wieluzespołówz całegokraju,wystąpiąw tymroku, 7lipcapodczasOstróda
Reggae Festival na konkursie Czwórka
ReggaeContest.
Planowany początek koncertu godz. 18

JULIA MARCELL TRIO
JuliaMarcelltowokalistka,kompo(2015), oraz sztuk teatralnych „Kamienne niebo zamiast gwiazd” (2014)
oraz „Kronos” (2014) w reżyserii
KrzysztofaGarbaczewskiego.Juliai jej
zespół koncertują na całym świecie.
Odwiedzili między innymi Niemcy,
Holandię, Wielką Brytanię, Finlandię,
Portugalię, Japonię i Stany Zjednoczone.Wystąpilirównieżna wielufestiwalach – SXSW, Eurosonic Festival, The
GreatEscapeFestival,ReeperbahnFestival,CO-POP,Open’erFestival,MęskieGraniei wieluinnych.
Na koncercie w Krośnie Julia Marcellwystąpiw składzietriowrazz Anną
ProkopczukorazGosiąDryjańską.
Planowany początek koncertu godz. 19

HALINA MLYNKOVA

zytorka,autorkatekstów,mana swoim
koncie 4albumy–ufundowanedziękiinternautom „It Might Like You” z 2008
roku,„June”z 2011,z piosenkami
„Matrioszka” i „Echo”, które długo
zajmowały wysokie pozycje list przebojów,„Sentiments”z 2014,oraznajnowsza, pierwsza w całości polskojęzyczna
płyta„PROXY”.
Julia została laureatką prestiżowych
nagród m. in.: PASZPORTU POLITYKI 2012w kategoriiMuzykaPopularna,
FRYDERYKA 2012w kategoriiMuzyka

Alternatywna,jakrównieżNagrodyArtystycznejmiastaToruniaIm.Grzegorza
Ciechowskiego 2011.WydawnictwaJulii Marcell spotkały się z uznaniem publiczności,dziennikarzyorazludzizwiązanych z kulturą, nie tylko w Polsce–ukazałysięrównieżw Niemczech,
Austriii Szwajcarii.
Obok własnych piosenek, pisze
równieżmuzykędo filmui teatru.Jest
autorką m. in. ścieżki dźwiękowej
do najnowszego obrazu Przemysława
Wojcieszka „Jak całkowicie zniknąć”

Polska piosenkarka, pochodząca
z Zaolzia.WokalistkazespołuBrathanki
(1998-2003), najbardziej kojarzona
z przebojami„Czerwonekorale”,„W kiniew Lublinie–kochajmnie”i „Gdzie
ten, który powie mi”. W 2011 wydaje
własną solową płytę „Etnoteka” z przebojem„Kobietaz moichsnów”.
5 marca 2013 roku odbyła się premieraspektaklu„Édithi Marlene”w reżyseriiświatowejsławywęgierskiejreżyserki Márty Mészáros w Teatrze Muzycznymim.JanaKiepury.„Édithi Marlene”toopowieśćo przyjaźnidwóchniezwykłych kobiet i wybitnych artystek–ÉdithPiafi MarlenyDietrich.HalinaMlynkovawcieliłasię,z ogromnym
sukcesem,w rolęMarlenyDietrich.
W 2013 przy współpracy z producentemLeszkiemWronkąwydajepłytę
„Po drugiejstronielustra”.Płytępromował przebój „Aż do dna”. Inny utwór
z tejpłyty„Ostatniraz”zdobywa 1 miejsce w Super Premierach na festiwalu
w Opolu 2014oraznagrodędziennikarzy
i fotoreporterów.

W 2015 otrzymała dwie nominacje
do nagród muzycznych Superjedynki
w kategoriach:SuperPrzebój(za „Ostatni raz”) i SuperArtystka. 25 czerwca 2016 w programie „Dzień dobry
TVN” odbyła się telewizyjna premiera
teledyskuz utworem„Kawa”,promującegoalbum
„Życiamimało”.Halinawrazz producentemLeszkiemWronkąbyligośćmi
programu.
30września 2016–premieraautorskiejpłyty„Życiamimało”.Topowrót
w wielkim stylu! Płytę promuje oprócz
teledysku„Kawa”wszystkimdobrzeznanyprzebój„ZabioręCię”.

29 października Halina Mlynkova
była gościem programu TVP „Pytanie
na śniadanie”. Odbyła się też premiera
kolejnegosinglaorazteledyskudo utworu„Mówiszmi”z nowejpłyty„Życiami
mało”. 18 stycznia w Studio Polskiego
Radiaim.WitoldaLutosławskiegoodbył
się,kończącytrasępo studiachPolskiego
Radia, koncert promujący płytę „Życia
mi mało”, którego premiera odbyła
się 30września 2016.
HalinaMlynkovaangażujesięw akcje
charytatywne. Użyczała swojego głosu:
dlaFundacjiNiejesteśsam,uczestniczyła
w koncertach Fundacji Anny Dymnej
w 2007, 2008oraz 2009roku.Od trzech
lat jest Ambasadorką programu „Zdążyć
przed rakiemszyjki”.Brałaudziałw kampaniiAVON–różowawstążka,udzielała
sięw FundacjiEwyGorzelakNaszeDzieci,gdziedwalataz rzędupomagałaspełniaćdziecięcemarzenia.
Subtelna, elegancka i przebojowa–takajestHalinaMlynkovai takiesą
równieżjejpiosenki.Melodyjneutwory,
folkowe klimaty i pop na najwyższym
poziomie to coś, co usłyszeć można
na koncertachHaliny.HalinaMlynkova
była też gościem prestiżowych projektów„Morowepanny”i „Pannywyklęte”
z niepowtarzalnym utworem jej autorstwa „Panie generale”. Widzom telewizyjnym znana jest z takich programów
jak „Bitwa na głosy” (2011), czy też
z prowadzenia „The Voice of Poland”
(2015) lub Sylwestrów z Dwójką
(2014, 2015).
Planowany początek koncertu godz. 21
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Nie było żadnych grymasów i fochów
dla Leonarda DiCaprio, Cameron Diaz,
LiamaNeesona–mówiagencjiNewseria
NestorGrojewski,szefkuchni.
Grojewski wspomina, że Martin
Scorsese nie był kapryśny i nie stawiał
dużych wymagań, ale potrafił docenić
dobrąkuchnię.Najpierwjednakkucharz
musiał przejść miesięczną próbę w jego
domui dopieropo zaliczonymteściereżyserzaprosiłgodo studiafilmowego.
– Jadł wszystko, co ugotowałem.
Dawałemmojepropozycjei bardzomu
smakowały, nawet potrafił mi powiedzieć: „Pamiętasz tamtą rybę?” – „Dobrze, jeżeli jutro ją znajdę to będzie
na stole”. Próbowałem przemycać coś
polskiego.Onnie przepadałza makaronami–mówiNestorGrojewski.
Nestor Grojewski przyznaje, że zaskarbił sobie również podniebienie LeonardoDiCaprio.
– Leonardo DiCaprio przychodził
codziennie.Ukrywałemmojedania,że-

Podczas pracy na planach amerykańskich filmów Nestor Grojewski
przez żołądek trafił do serca wielu
hollywoodzkich gwiazd. 10 lat temu otworzył swój lokal Cru. dop
na via Tuscolana, niedaleko dzielnicy Cinecittà w Rzymie, gdzie często
gościły ekipy filmowe z całego
świata. Dzięki swoim wyjątkowym
umiejętnościom kulinarnym dostał
wiele propozycji pracy z tej branży,
na przykład podczas kręcenia filmu
„Gangi Nowego Jorku” przez dziewięć miesięcy był osobistym kucharzem Martina Scorsese.

którzybylisławni.Gotowałemdla głów
rząduwłoskiego,robiłemcateringw polskimpawiloniena EXPOw Mediolanie.
Gotowałem też dla Martina Scorsese
na planie „Gangów Nowego Jorku”,

Reklama

NestorGrojewskiwspomina,żejego
przygodaz kuchniątrwaod zawsze.Specjalizuje się w surowych mięsach, surowychrybachi owocachmorzaprzygotowywanychna oczachgości.Jestoryginalny w tym, co robi, oraz doceniany
przez klientówna całymświecie.
–Uwielbiamgotowaći przygotowywaćpotrawydla moichklientów–nie-
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by nie widział, bo on miał swojego kucharza,a jarobiłeminnąkuchnię,nowatorską, z wieloma różnymi rzeczami
na talerzach, połączenie gustów, smaków.Aleonzawszetopodglądał:„A możetobyśmiprzygotował?”,„A mogęja
to?” – dlaczego nie? To było bajeczne,
nie codziennieprzychodzido kogośLeonardo DiCaprio i mówi: „Cześć, jak
u ciebie?”. Cokolwiek by się nie stało
uśmiech na twarzy, wymiana paru
zdań – rewelacja, bardzo miła osoba
od A do Z –mówiNestorGrojewski.
Choć większość gwiazd dba o sylwetkęi pilnuje,coznajdziesięna ichtalerzu,tonie sątodietyrestrykcyjne.Raczejjedząwszystko,alez umiarem.
–CameronDiazwbrewpozoromjadłabardzonormalnie,alenaprawdędużo
spalała. Trzeba zwrócić uwagę nato, że
onimusząutrzymywaćswojąfigurę,bardzodużoćwiczą,przynajmniejprzy tym
filmiecodzienniepoświęcaliparęgodzin

na siłowni,towszystkotamznikało.Bajkamócpracowaćz takimiosobami,tak
życzliwymii miłymi,botawspółpracato
byłocośwspaniałego–wspominaNestor
Grojewski.
Grojewskiprzyznaje,żetakawspółpracatoniezwykłaprzygodai bardzoduże przeżycie. Wpasować się bowiem
w gustakulinarneświatowychgwiazdto
sporewyzwanie.
–Tegwiazdy,którepoznałem,były
prawdziwymiprofesjonalistami,nie było
żadnych grymasów, fochów, żadnych
uwagdo mojejkuchni.Szłojakpo maśle,
choć trzeba było być zawsze gotowym
na planie, to było to przyjemne. Łączyłem przyjemne z pożytecznym – mówi
NestorGrojewski.
Lista gwiazd, dla których gotował
Grojewski,jestbardzodługa.Sąna niej
m.in.takienazwiskajakDanielDay-Lewis,CameronDiazi MattDamon.
ŹRóDłO: NEWSERIA. PL

Reklama

Reklama

Media Rzeszów .pl

www.mediarzeszow.pl

7

8

Media Rzeszów .pl

Reklama

www.mediarzeszow.pl

BALKON PEłEN KWIATóW

Czas pomyśleć o ożywieniu naszego otoczenia. Pomogą nam w tym kolorowe kompozycje kwiatowe, dzięki
którym nawet pochmurny dzień stanie się piękniejszy.

Pelargonia rabatowa i bluszczolistna, lubi
przebywaćna otwartejprzestrzeni.Rabatowalubi pełne nasłonecznienie, a bluszczolistna woli
miejscepółcieniste.Kwitnąod majado jesieni.
Niestety żyją dość krótko. Najobficiej kwitną
w drugimrokuuprawy,po czymtracąna swych
walorach,więclepiejstarszeroślinyusuwać.

Balkonysąprzedłużeniemnaszychmieszkań,dlategoodpowiednioukwieconesąozdobąi uzupełnieniemzarównownętrza
jaki elewacjibudynków.Roślinna aranżacjatonictrudnego,nie
wymagadużegowysiłku,wystarczyodrobina chęcii pomysłowości.Odpowiednioukwieconybalkonstajesięrównieżmiejscemprzyjemnegoodpoczynku,w którymmożna spędzićdłuższąchwilęna świeżympowietrzu.Stwarzatakżemożliwośćosobistegokontaktuz przyrodądlaosóbnieposiadającychogrodu.
Jednakżeo ileprzygotowaniekompozycjiniejesttrudne,o tyle
utrzymaniejejwymagajużsystematyczności.
Jak wybrać odpowiednie kwiaty na balkon?
Wybierając rośliny na balkon musimy przede wszystkich
wziąćpod uwagęstopieńjegonasłonecznienia.Na balkonyod strony północnej należy dobrać rośliny dobrze znoszące zacienienie.
Niestetykwiatówtakichniejestzbytwiele.Należądo nichm.in.
niezapominajki,begoniabulwiasta,lantana,godecja.
Strona południowa, wschodnia i zachodnia dają więcej
możliwościna obsadzeniebalkonukwiatami.Wybórroślinjest
duży,gdyżmożemyuprawiaćturoślinyod wiosnydo jesieninp.
Pelargonię,Fuksję,Petunię,SłonecznikiczyMargerytki.
Wybór doniczki
•Dopasujdoniczkędo wymagańroślinyi jejdocelowejwielkości,
•Wybierzglebęi zapewnijmożliwośćodpływunadmiaruwody,
•Przy doborzekolorówi wzorówkierujsięzasadą:imwięcej
roślintymspokojniejszakolorystykadonic,
•Pamiętaj,abynieprzesadzaćroślinw upalnedni!

Fuksjaw zależnościod odmianyosiągawysokość od 20 centymetrów do ponad metra.
Kwiaty pojawiają się w okresie od czerwca
do końca października, na charakterystycznych
dlatejroślinydrobnych,zwisającychszypułkach.
Wymagastanowiskapółcienistegow okresieletnimorazmiejscjasnychi słonecznychw okresie
zimowym.

Margerytki, a właściwie złocień wielki, bo
takajestprawidłowanazwarośliny,posiadadużekwiatybudowąprzypominającełąkowemargerytki.Niemajązbytwygórowanychwymagań,
nielubiąjedyniezbytkwaśnejgleby.Sąodporne
na niskietemperatury.Lubiąmiejscanasłonecznione.Kwitnąod czerwcado sierpnia.
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w miejscachcienistychlubpółcienistych,idealnie
nadającsięna północne,wschodniei zachodniebalkonyi tarasy.Kwiatymajądużewymaganiaglebowe,najlepiejrosnąw żyznej,próchniczejlekkokwaśneji stalewilgotnejglebie.

MillionBellsinaczejsurfiniadrobnatoroślinao bardzodużejliczbiedrobnych,efektowniewybarwionychkwiatówna tledelikatnego
ulistnienia.Kwitnąobficieprzezcałelato,charakteryzująsiędużątolerancjąna niekorzystne
warunkipogodowe.

Dipladenia cechuje się silnym wzrostem, jest
pnączemzawszezielonymo pięknychdużych,lejkowatych kwiatach. Roślina kwitnie obficie i długo–ażdo pierwszychprzymrozków.Wymagastanowiska słonecznego lub częściowo ocienionego.
Uprawianaw cienistymmiejscusłabokwitnie.

Niezapominajkisąniewymagającei bardzołatwew uprawie,właściwiesamesięuprawiają.Potrzebująjedynieregularnegoi dośćobfitegopodlewaniapodczassuchejwiosny.Sątoroślinydwuletnie,kwitnąceod majado początkuczerwca.

Begonia to jedna z najpiękniejszych kwiatów
uprawianychna balkonachi tarasach.Dobrzerośnie

Dalia zwane również georginią odznacza się
kwiatamio fantazyjnychkształtachi kolorach.Najlepiejrośniena stanowiskusłonecznymlublekkozacienionym. Lubi żyzną i przepuszczalną glebę oraz
wymaga obfitego podlewania. Kwitnie od lipca
do października.
ALEKSANDRA TRzECIAK
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Podkarpackie otrzyma blisko 117 mln zł
na rozwój Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

Tworzony w województwie podkarpackim system Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej otrzymał wielomilionową pomoc ze środków unijnych.
21 maja marszałek Władysław Ortyl
oraz Przemysław Gorgol dyrektor
Centrum Unijnych Projektów Transportowych i wicemarszałek Bogdan
Romaniuk podpisali w tej sprawie
umowę. Chodzi o dofinansowanie
na prawie 117 mln zł.
Dziękiunijnemuwsparciumożeruszyć oczekiwana przez mieszkańców inwestycja Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. PKA poprawi nie tylko jakość
usługprzewozowychna terenieRzeszowa
i okolic,aletakżeprzyczynisiędo rozwojuspołeczno-gospodarczegoregionu–tak
zgodniepodkreślaliuczestnicypodpisania
umowy.A wzięliw niejudział:marszałek
WładysławOrtyl,WitoldSłowikpodsekretarzstanuw MinisterstwieInwestycji
i Rozwoju,PrzemysławGorgoldyrektor
CentrumUnijnychProjektówTransportowych, wicemarszałek Bogdan Romaniuk,wojewodaEwaLeniart.
Podpisana w urzędzie marszałkowskimumowadotyczyprojektupn.„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej–PKA:Zakuptaboruwrazz budową

zapleczatechnicznego”.Dofinansowanie
pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020.
ProjektPodmiejskaKolejAglomeracyjnaskładasięz dwóchetapówi dotyczy zakupu taboru, na który podpisano
dzisiajumowęorazbudowyinfrastrukturyi modernizacjiliniikolejowych.Szacowanekosztyinwestycjiwynoszą:
•„BudowaPodmiejskiejKoleiAglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz
z budowązapleczatechnicznego”–oszacowanyjestna kwotę:ok. 287mlnzł.

•„BudowaPodmiejskiejKoleiAglomeracyjnej–PKA:Budowai modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury
przystankowej” – oszacowany jest
na kwotę:ok. 300mlnzł.
Całość inwestycji ma wynieść
ok. 588mlnzł.
Podpisując umowę na pierwszy etap
inwestycji marszałek Ortyl podkreślał, że
jesttodobrainformacjadlasystemukomunikacjiw województwiepodkarpackim:
– Transport kolejowy jest transportem ekologicznym, bardzo pożądanym,

dynamicznie się rozwijającym. Dlatego
niemożebyćtak,żebyPodkarpacienie
korzystało z możliwości jego dofinansowania–mówiłmarszałek.
W podobnymduchuwypowiadałsię
Witold Słowik – podsekretarz stanu
w MinisterstwieInwestycjii Rozwoju:
– Rozwój transportu kolejowego jest
priorytetemw tejperspektywiekolejowej.
Z ProgramuOperacyjnegoInfrastruktura
i Środowisko, którego globalna wartość
wkładu unijnego wynosi ok. 115 mld.
zł. 21 mld przeznaczonych jest na transportkolejowy–mówiłWitoldSłowik.
Przemysław Gorgol, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych poinformował, że podpisywana
w Rzeszowieumowajest 173-ciąumową
w zakresietransportowymz POIiŚ.
–Projektrozwojukoleiaglomeracyjnej prezentowany przez województwo
podkarpackiejestjednymz kilkuprojektów w kraju, które zmierzają do wykorzystania istniejącej, ale także budowy
nowej infrastruktury – powiedział dyr.
Gorgol dodając, że Centrum Unijnych
Projektów Transportowych jest na etapieocenydrugiegoprojektuna modernizację infrastruktury, który powinien się
zakończyćjeszczeprzed wakacjami.

WojewodaEwaLeniartpodkreślała,
że zakup nowoczesnego taboru to znaczącykrokw rozwojui ułatwieniukomunikacjiRzeszowa,jakostolicywojewództwaz ościennymimiastami.
Dzięki wsparciu UE województwo
podkarpackie zakupi 10 pociągów (8
elektrycznychi 2spalinowych)dedykowanych dla obsługi połączeń pasażerskichna obszarzeRzeszowskiegoObszaru Funkcjonalnego. Nowy tabor będzie
kursowałna trasach:
•RzeszówGłówny–Dębicai RzeszówGłówny–Przeworsk;
• Rzeszów Główny – Kolbuszowa
oraz Rzeszów Główny – Port Lotniczy
RzeszówJasionka(liniaplanowana);
• Rzeszów Główny – Strzyżów
n/Wisłokiem.
Zakupiony, dzięki dofinansowaniu
UE, tabor będzie dostosowany do potrzebosóbz niepełnosprawnościamioraz
osóbo ograniczonejmożliwościporuszania się i przeznaczony do obsługi połączeń pasażerskich na planowanych
do zmodernizowania w województwie
podkarpackimliniachkolejowych.
MONIKA KONOPKA FOT.
MICHAł MIELNICzUK
BP UMWP

Przed nami IV Festiwal Biegu Rzeźnika
Już 31 maja w Bieszczadach rozpocznie się 6 edycja Biegu Rzeźnika. To jeden z najtrudniejszych
i najpiękniejszych ultramaratonów
w Polsce. Dziś w Minister stwie
Sportu i Turystki miała miejsce
konferencja prasowa, na której zaprezentowano główne założenia tegorocznego sportowego przedsięwzięcia. Udział w konferencji wziął
marszałek Władysław Ortyl.
Trasa tego morderczego biegu liczy
niemal 80górskichkilometrówi prowadzi z Komańczy do Cisnej. Uczestnicy
pokonują ją w maksymalnie 16 godzin.
Cieszący się dużym zainteresowaniem
biegaczy i mediów bieg, jest doskonałą
okazją do promocji zarówno Bieszczadów,jaki całegoregionu.
Marszałek Władysław Ortyl mówił
na konferencji, że to ważne wydarzenie
promującePodkarpacie:
–BiegRzeźnikatopromocjanietylkourokubieszczadzkichpołonin,aletakżecałegowojewództwapodkarpackiego,
jakomiejscaodpowiedniegodo uprawianianiemalwszystkichrodzajówsportów.
To przedsięwzięcie jest efektem współpracy samorządów różnych szczebli, lasów państwowych, parków, instytucji
zajmującychsięturystyką,alei przedsiębiorcówdziałającychw branżyturystycznej. W ramach Biegu Rzeźnika chcemy

pokazać Bieszczady z innej strony,
a przeztowspieraćtęjednąz najważniejszychmarekPodkarpacia.Z rokuna rok
bieg rozrasta się o nowe atrakcje, co
oznacza,żeformułaprzyjęłasięi zyskała
uznanieorazakceptacjęuczestników.To
ważne, bo pokazuje, że środki przeznaczonena rozwójsportutośrodkizawsze
dobrzewydane–powiedziałmarszałek.
Bieg Rzeźnika jest flagowym wydarzeniem całego Festiwalu Biegu Rzeźnika.W tymrokuw ramachfestiwaluod-

będąsiętakże:RzeźnikSky,RzeźnikUltra,Rzeźniczek,Biegidladzieci,Rzeźnik
Enigma, Dycha na Jeleni Skok. Wydarzenie ma na celu integrację środowisk
biegaczyekstremalnych,promocjęBieszczadów oraz popularyzację aktywności
fizycznej.Festiwalzostałuznanyza najlepszy festiwal biegowy odbywający się
w górach w 2015 i 2017 roku i wielokrotnienagrodzonyZłotąKozicąza najlepszy bieg górski w Polsce (ostatnio
w 2017roku).PolskaOrganizacjaTury-

stycznauznałaFestiwalza najważniejsze
wydarzenie turystyczne w województwiepodkarpackimw 2016roku.
W dzisiejszej konferencji wzięli
udział także samorządowcy z Bieszczadów: wójt gminy Cisna Renata Szczepańska oraz wójt gminy Solina Andrzej
Piątkowski.Natomiastsamowydarzenie
swoim patronatem objęło Ministerstwo
Sportu i Turystki. Jarosław Stawiarski,
SekretarzStanuw resorcie,zwróciłuwagęna podwójnąrolęjakąw tymzakresie
pełniministerstwo:
–Towydarzenienietylkosportowe,
aletakżeturystyczne,dlategonasząrolą
jest z jednej strony wspieranie sportu
masowego, a z drugiej promocja Bieszczadów – tej pięknej krainy położonej
w województwiepodkarpackim.Z roku
na rokobserwujemygeometrycznyprzyrost uczestników biegów górskich, co
bardzocieszy.Mywspieramykażdąinicjatywępromującąruchzarównowśród
dzieci,młodzieży,jaki dorosłych.Gratulujępomysłu,zaangażowaniai życzępowodzenia–dodałna koniecJarosławStawiarski.
Ideą„BieguRzeźnika”jestnietylko
walkazeswoimisłabościami,alerównież
słabościamipartneraz drużyny.Zawodnicyniemogąpokonywaćtrasyw pojedynkę. Początkowo starano się w ten
sposóbdbaćo bezpieczeństwospotrow-

ców,jednakz czasemtaformułana stałe
zagościłado regulaminuimprezy.Okazałosiębowiem,żeukończeniebiegujednocześnie przez dwie osoby jest zadaniemo wieletrudniejszym,niżdokonanie tego w pojedynkę. Taka rodzaj
współzawodnictwa wymusza i krzewi
ideęwspółpracyzespołowej,uczyodpowiedzialnościzarównoza siebie,i za partneraz drużyny.Biegnącyrazemniemogąoddalaćsięod siebiena więcejniż 100
metrów.
Pierwszy Bieg Rzeźnika odbył się
w 2004roku.Stopniowo,w miaręwzrostu popularności tego wydarzenia, jak
i samejmodyna bieganie,koncepcjabiegu poszerzała się o kolejne, rozszerzając
ofertę biegów na różnych dystansach
i tworzącostatecznieformułękilkudniowego festiwalu, któremu towarzyszą
koncertyi targisprzętusportowego.
Uczestnikamisąbiegaczez całejPolskiorazgościezagraniczni.Prawdziwipasjonaci biegania – maratończycy i ultra-maratończycy, pasjonaci sportów ekstremalnych,amatorzyintensywnejturystykipieszej,osobyaktywnei szukające
wyzwań oraz miłośnicy Bieszczadów.
Łącznieponad 3500osób,plusdodatkowo:kibice,rodziny,osobytowarzyszące
orazdziecistartującew Rzeźniczątku.
TEKST I FOT.: D. KOzIK
BIURO PRASOWE UMWP
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Facebook od 10 lat w Polsce

Reklama

Dokładnie 10 lat temu pojawiła się polska wersja językowa Facebooka, niezmiennie najpopularniejszego ser wisu
społecznościowego na świecie. W Polsce
platforma ma już ponad 16 mln aktywnych użytkowników. Z możliwości Facebooka chętnie korzystają też firmy – dzięki rozbudowanym opcjom reklamowym
jest to jeden z najbardziej wszechstronnych typów reklamy. Dlatego użytkownicy mogą się spodziewać, że Facebook będzie wkraczać w kolejne sfery ich życia.
Konkurencji z jego strony powinny się
obawiać polskie serwisy aukcyjne czy
służące do zamawiania jedzenia online.

– Serwis ten gromadzi kilkanaście
milionów Polaków, z czego 80 proc.
z nichlogujesięw nimcodziennie.Facebook bardzo mocno dąży do tego, żeby
zagarniać kolejne obszary naszego życia – poprzez udostępnianie transmisji
wideo, randkowanie i coraz to nowe
funkcjonalności w ramach serwisu.
Wszystko zmierza ku temu, żeby Facebookstałsiępewnegorodzajunakładką
na internet, z której wszyscy będziemy
korzystać – mówi agencji informacyjnej
Newseria Biznes Franciszek Georgiew,
założyciel agencji marketingowej Social
Tigers.
Facebook – z którego korzysta dziś
ponad 16mlnPolaków–jestniezmiennie najpopularniejszym portalem społecznościowym. Do Polski trafił za pośrednictwemosóbpodróżującychza ocean,któreużywałygodo kontaktówz osobamipoznanymiw USAi stopniowoposzerzałygronoznajomych.Polskawersja
językowaFacebookapojawiłasiędokładnie dziesięć lat temu, w maju 2008 roku–kiedyna całymświeciez platformy
korzystałojużponad 100mlnludzi.Dla
porównaniadziśliczbaaktywnychużytkowników Facebooka przekracza 2,1
mld.
Międzynarodowa skala i prosty interfejssprawiły,żeFacebookszybkowyprzedziłstopniowowyludniającesięgrono.netoraz nasza-klasa.pl,odbieranyjako serwis dla starszej grupy odbiorców.
Wzrost jego popularności w Polsce był
skokowy.W 2008rokuFacebookstartował z zaledwie garstką użytkowników.
Dotarcie do pierwszego miliona użytkowników zajęło rok. Drugi milion wymagał już zaledwie pół roku, a trzeci–dwóchmiesięcy.
– Z Facebooka korzysta dziś coraz
więcejosób.Kiedyśgronojegoużytkowników było ograniczone do młodych
osób,którewróciłyz zagranicy.Dzisiajsą
już młodzi, seniorzy, a prawie co drugi
Polak korzysta z tego portalu. Istnieje

przekonanie,żeFacebookjestcorazbardziejmediumdla osób starszych,a młodsiuciekająw innychkierunkach.Dlatego
Facebook stara się zagarnąć te portale,
któreprzyciągająmłodszychużytkowników.KopiujefunkcjonalnościtakichportalijakSnapchatczyYouTubei wdraża
jebezpośredniou siebie,żebymłodsiodbiorcy zostali i byli aktywni na platformie– mówiFranciszekGeorgiew.
W Polscez Facebookakorzystaponad pół miliona osób w grupie wiekowej 65+. Młodych, niepełnoletnich
użytkowników (w grupie wiekowej 13–18lat)serwisma 1,6mln.Jednak dla młodszych Facebook powoli
przestaje być już serwisem pierwszego
wyboru – coraz częściej przenoszą się
na Instagrama, który również jest własnościąMarkaZuckerberga.
Popularność serwisu sprawia, że
równieżfirmyaktywniez niegokorzystają.
– Facebook stał się mocnym narzędziemreklamowym,na któreskładasię
wiele zaawansowanych opcji. Możemy
tam pozyskiwać kontakty, dokonywać
sprzedaży w sklepie internetowym.
Przedsiębiorcycorazmocniejpowinnigo
uwzględniaćw swojejstrategiimarketingowej. Na Facebooku mamy dziś ponad 5 mln reklamodawców. Reklamują
siętamzarównomarkiosobistei mikroprzedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje– mówiFranciszekGeorgiew.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia
opcjereklamoweFacebookazostałyznacząco rozbudowane. Obecnie to jeden
z najciekawszych, najbardziej wszechstronnychtypówreklamy.Na platformie
są dostępne narzędzia dla każdej firmy.
W zależności od wielkości i charakteru
prowadzonego biznesu można do niego
dopasowaćróżneformatyreklamowe.
– Facebook dąży do zagarnięcia jak
największej liczby obszarów naszego życia. Wszystkie kolejne aplikacje, które
wypuszcza–takiejakMessenger,WhatsAppczyopcjarandkowaniana Facebooku–tosąmiejsca,gdziebędąwyświetlanereklamy.Na tymwłaśnieFacebook
zarabia.Pojawiająsięróżnegorodzajunowinki,któredla nas,użytkowników,będą czymś ciekawym, będziemy spędzać
tamwięcejczasu.Natomiastdla Facebooka te wszystkie innowacje prowadzą
do tego,żebywyświetlićnamwięcejreklam– podkreślaFranciszekGeorgiew.
Ponieważ Facebook gromadzi dużo
danych demograficznych i behawioralnych o swoich użytkownikach, bardzo
częstojestprzedmiotemzaciekłejkryty-
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kimediów,opiniipublicznej,a nawetorganówprawnych.Słynnybyłm.in.skandalsprzedczterechlat,kiedytoFacebookstarałsięmanipulowaćnastrojamiludzi,podsuwającimtreścio pozytywnym
lub negatywnym wydźwięku. Obecnie
głośnojesto tzw. aferzeCambridgeAnalytica, po tym jak ujawniono, że dane
użytkowników Facebooka mogły zostać
wykorzystane do mikrotargetowania
przekazów i manipulowania wyborami
prezydenckimiw USA.
–Facebookzbierao nasbardzodużo
różnychdanychi wykorzystujejedo tzw.
mikrotargetowania. Targetować można
zarównobardzowąskiegrupyzawodowe,
jaki szersze,np.rodzicówz całejPolski
czy młode osoby z mniejszych miejscowości. Precyzja tego narzędzia jest bardzoduża.Zauważmy,żedzisiajdochodzi
do wieluaferzwiązanychz ochronąprywatności,boróżneorganypaństwowezaczynająbyćzaniepokojonetym,jakwiele
wieo nasFacebook.Właśnietedanesą
później wykorzystywane do targetowania– podkreślaFranciszekGeorgiew.
Możliwośćdopasowaniai wyświetlania użytkownikom reklam, które bazują
na informacjacho ichmiejscuzamieszkania,wieku,danychdemograficznych,posiadanych urządzenia elektronicznych
czyczęstotliwościpodróżowania–togigantycznypotencjałdla biznesu.Konkurencji ze strony Facebooka powinny się
obawiaćpolskieserwisyaukcyjne,serwisyoferującepłatnościmobilneczysłużącedo zamawianiajedzeniaonline.
Zdaniem CEO agencji marketingowej Social Tigers Franciszka Georgiewa
niektóre z nich mogą być testowane
w Polsce,podobniejakaplikacjaMessengerDay,do którejPolacyuzyskalidostęp
jakopierwsina świecie.Polskawciążjednak pozostaje poza głównym obszarem
zainteresowańFacebooka.
ŹRóDłO: NEWSERIA. PL
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Kolejni Polacy wkrótce mogą polecieć w kosmos
Polski habitat kosmiczny to pierwszy taki ośrodek w Europie i duży
krok do wysłania w kosmos kolejnego Polaka. W bazie Lunares odbyło się już pięć misji – wszystkie
w takich warunkach, jakie będą
panować w przyszłej bazie na Księżycu lub Marsie. Dodatkowo przeprowadzane są eksperymenty naukowe czy testowane innowacyjne
polskie technologie. To w połączeniu z dobrą infrastrukturą i wyszkoloną kadrą może być początkiem
polskiego programu kosmicznego.
W 2030 roku Polska może dołączyć do zaplanowanych misji
na Marsa.
– Baza Lunares to próba stworzenia
środowiska, tzw. habitatu, w którym będziemy symulowali zachowanie ludzi
w środowisku izolowanym. Na chwilę
obecną odbyło się 5 misji, łącznie z misjami edukacyjnymi, w których zamykamy w dwutygodniowych odcinkach czasowych ludzi i prowadzimy różnego rodzaju badania naukowe, w tym np. badanie z przesunięciem rytmu dobowego – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Matt Harasymczuk z Habitatu Lunares w Pile.
Habitatu Lunares powstał, aby przetestować ludzi w warunkach izolacji,
osamotnienia oraz życia i pracy na bardzo małej przestrzeni. Warunki panujące
w habitacie są analogiczne do tych, jakie
mają panować w przyszłej bazie na Księżycu czy Marsie. Misje są też okazją
do przeprowadzenia eksperymentów
i badań, które mogą wpłynąć na powodzenie przyszłych misji w kosmosie czy
pomóc w zasiedleniu przestrzenni kosmicznej. Opracowywane technologie

kosmiczne mogą także znaleźć zastosowanie na Ziemi.
Naukowcy testowali już wytrzymałość człowieka przy przesunięciu rytmu
dobowego, badania z wykorzystaniem
iluzji czasu są unikalne na skalę światową. Stworzono też fizjologiczną lampę,
która dzięki emitowaniu na odpowiedniej częstotliwości fal UV działa na organizm człowieka, podobnie jak słońce.
W habitacie znajduje się specjalne pomieszczenie do hydroponicznej hodowli
roślin z wirówkami do badania wpływu
mikrograwitacji na procesy biologiczne.
Jak podkreśla ekspert, możliwości jakie daje habitat w Pile, w połączeniu

z dostępną w Polsce infrastrukturą, może pozwolić już wkrótce wysłać kolejnego Polaka w kosmos.
– Obecnie obchodzimy 40. rocznicę
lotu gen. Hermaszewskiego. 40 lat to
wystarczający czas, żeby wysłać w kosmos kolejnego Polaka. Technologie,
które są obecnie opracowywane to inwestycja. Myślę, że Polska ma już infrastrukturę, jest do tego gotowa, żeby
przyjąć na siebie ciężar wyszkolenia
i utrzymania astronauty. Mamy wirówki
przeciążeniowe w Wojskowym Instytucie
Medycyny Lotniczej, trenażery HUET
w Gdyni w ośrodku szkolenia płetwonurków. Mamy inne ośrodki, takie jak nasz

habitat. Mamy też wyśmienitych informatyków, którzy przygotowują bardzo
dobre symulacje VR – wymienia Matt Harasymczuk.
Przygotowana przez rząd Polska
Strategia Kosmiczna zakłada, że w 2030
roku krajowy sektor kosmiczny będzie
mógł skutecznie konkurować na europejskim rynku, a jego obroty wyniosą co
najmniej 3 proc. ogólnych obrotów unijnego rynku kosmicznego. Także polskie
firmy są coraz bardziej widoczne na rynku kosmicznych innowacji. Obecnie
trwają testy sterowania robotem mobilnym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Wyniki zostaną wykorzystane przy misji
Heracles, czyli planowanej w latach 30tych XXI wieku eksploracji kosmosu. Polska firma ma też swój udział w planowanej na maj misji NASA InSight, której celem jest zbadanie głębokiego wnętrza
Marsa. Wkrótce doczekamy się także kolejnego Polaka w kosmosie.
– W 2026 roku będziemy gotowi
do tego, żeby móc wysłać Polaka w kosmos. Proces szkolenia astronautów jest
dość długi i wymaga kilkuletniego przygotowania uniwersyteckiego oraz symulacji w basenie neutralnej pływalności,
symulacji pilotażowych oraz habitatowych. W 2024 roku Międzynarodowa
Stacja Kosmiczna zostanie zdeorbitowana, następnym krokiem będą misje ESA
w stronę Księżyca i Marsa w 2030 roku.
Myślę, że Polska mogłaby się przyłączyć
i mieć gotowych ludzi na ten właśnie
czas – przekonuje Matt Harasymczuk.
Według danych firmy analitycznej
Morgan Stanely, rynek kosmiczny jest
obecnie wart 350 mld dolarów. W 2040
r. ma być wart 1,1 bln dol.
ŹRóDłO: NEWSERIA. PL
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Zasada działania systemu z rekuperatorem
Przepływającepowietrzemusipokonać
oporyjakiestawiająfiltryczywentylatory – zatem im większe opory tym
mniejsza wydajność. Istotny jest również pobór prądu przez wentylatory.
Ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanieenergooszczędnegowentylatorana prądstały.

Rekuperator jest urządzeniem,
które ogrzewa świeże powietrze
dostarczane do pomieszczeń energią cieplną powietrza wywiewanego. Rekuperator z systemem wentylacji nawiewno-wywiewnej szczególnie sprawdza się w domu energooszczędnym i pasywnym.
Domy energooszczędny i pasywne,
aby ograniczyć straty energii cieplnej,
musząbyćdobrzezaizolowane.Oczywiściew takichbudynkachniemożefunkcjonowaćwentylacjagrawitacyjna,dlatego jednym z rozwiązań zapewniających
skuteczną wymianę powietrza jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
czyli wentylacja z rekuperatorem. Podstawowymzadaniemsystemujestnietylkodoprowadzeniedo domuświeżegopowietrzaorazusunięciezanieczyszczonego.
Systemsprawdzasięrównieżogrzewając
domw zimiei chłodząclatem.

Jak działa system z rekuperatorem?
Zasada działania systemu z rekuperatorem jest prosta. Czerpnia, jeden
z elementów systemu, zasysa świeże,
chłodnepowietrze.Przechodzionoprzez
wymiennik ciepła, gdzie ogrzewane jest
energią cieplną powietrza jednocześnie
usuwanego z wnętrza budynku. Tak
ogrzanepowietrzejestnastępnienawie-

Kiedy warto zainstalować
rekuperator?

wanedo pomieszczeńza pomocąsystemów kanałów. Obieg powietrza wymuszająwentylatory:nawiewnyi wywiewny. Ich wielkość dobierana w taki sposób, aby w optymalny sposób wykorzystać możliwości systemu. Nowoczesne
rekuperatory pozwalają na odzyskanie 80-95% ciepła z powietrza, dzięki
czemuw znacznysposóbobniżająkoszty
ogrzewania, oraz zapewniają domownikomkomfortświeżegopowietrza.

Rekuperator – na co zwrócić uwagę
Jednymz najważniejszychparame-

trów jest spręż rekuperatora, czyli siła
z jaką urządzenie wpycha powietrze
w przewodywentylacyjneorazzasysaje
z zewnątrz. Jeśli centrala nie będzie
właściwiedobrana,o zbytmałymsprężu, powietrze nie dotrze do nawiewnikówi wywietrzników.Ważnajestrównież sprawność rekuperatora – czyli
wartośćokreślającailośćciepłaodzyskiwanego w stosunku do ilości ciepła
możliwego do odzyskania. Z kolei wydajnośćurządzeniaokreślailośćpowietrzaw metrachsześciennychjakamoże
zostać przetłoczona w czasie godziny.

System wentylacji mechanicznej
z odzyskiemciepłamasensekonomiczny
tylkowówczas,gdydomjestbardzodobrze zaizolowany. W budynku, który
charakteryzujesiędużymistratamienergetycznymi, rekuperacja nie ma sensu.
A jakiesąkorzyści?
Dzięki zastosowaniu wentylacji
oszczędzany energię cieplną. Do domu
zawsze dopływa świeże powietrze,
a oczyszczoneprzezfiltryjestprzyjazne
dla alergików. W domu nie zaparowują
oknai lustra.

Dlaczego dobra wentylacja
jest ważna?
Energooszczędne lub pasywne budynki, z racji wysokiej termoizolacyjnościi szczelnejstolarkiokiennej,sąrodzajemtermosu.Gdybyzastosowaćw takiej
konstrukcji,tradycyjnąwentylacjęgrawitacyjnąwymianapowietrzabyłabyna ty-

lesłaba,żeszybkodoszłobydo wystąpienianiepokojącychobjawów.Zławentylacjapowodujeskraplaniesięparywodnej,coprowadziw konsekwencjido zawilgoceniaściani sprzyjarozwojowipleśnii grzybów.Pogorszeniurównieżulega
izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych. Nie oczyszczone z zanieczyszczeńpowietrzewpływanegatywnie
na samopoczuciedomowników.U osób,
które przez dłuższy okres przebywają
w źlewentylowanympomieszczeniustan
zdrowia może się na tyle pogorszyć, że
mogąwystąpićreakcjealergiczne,włączniez rozwojemastmy.
ŹRóDłO: DOMOWEKLIMATY. PL
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