
RzeszówMedia .pl GAZETA ZRZESZONA W POLSKIEJ GRUPIE WYDAWNICZO-MEDIALNEJ

RzeszówMedia .pl
CZWARTEK | 26 kwietnia 2018 | Nr8 | www.mediarzeszow.pl | GAZETA BEZPŁATNA | RZESZÓW – KROSNO | ISSN 2544-3542

R
ek

la
m

a
R

ek
la

m
a

Dzień Otwarty Polskiego Radia Rzeszów
Już po raz ko lej ny Pol skie Ra dio Rze szów

za pra sza na Dzień Otwar ty, któ ry od bę dzie się 3
ma ja w sie dzi bie Ra dia, przy uli cy Zam ko wej 3
w Rze szo wie. 

W pro gra mie: zwie dza nie Pol skie go Ra dia Rze szów,
spo tka nie z dzien ni ka rza mi, kon kur sy i atrak cje dla dzie ci
z au dy cją Zam ko lan dia, kon cert wo kal no -ta necz ny w wy ko -
na niu So li stów i Gru py Ar ty stycz nej z Cen trum Sztu ki Wo -
kal nej w Rze szo wie, pod kie row nic twem An ny Czen czek,
po kaz tań ca Szko ły „AK SEL”, gry plan szo we z Pod kar pac -
kie go Sto wa rzy sze nia dla Ak tyw nych Ro dzin, fo to bud ka
oraz kon cer ty gwiazd (sce na na ra dio wym dzie dziń cu): lau -
re ata pro gra mu Idol – Bar ta sa Szy mo nia ka i gru py swin go -
wo -roc ko wej Czar no – Czar ni.

Bar tas Szy mo niak – Lau re at 4 edy cji pro gra mu „IDOL”,
wo ka li sta, be at bo xer, in stru men ta li sta, au tor mu zy ki i tek -
stów. Wy stę po wał na naj waż niej szych fe sti wa lach mu zycz -
nych w Pol sce i za gra ni cą, min. Fe sti wal w Opo lu, So pot
Top Tren dy, Fe sti wal w Wę go rze wie, Ja ro cin Fe sti wal czy
Ta ste of Po lo nia w Chi ca go, a tak że w Bel gii, Au strii
i na Ukra inie. Pod czas wy stę pów to wa rzy szy mu je dy nie gi -
ta rzy sta i wo ka li sta – Mi chał Pa rzy mię so.

Ma rek Sie roc ki po wie dział o nim: „Ty two rzysz no wy
ga tu nek mu zy ki „, po dob nie na pi sał Onet. pl Bartas Szymoniak fot. Krystian Becker 



15. ŚWiĘtO PANiAGi
czwartek - 3 maja 2018 r. Kościół
i Plac Farny, ul. 3 Maja, Rynek
- godz. 9.30 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
z okazji 227. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Kościele p.w. Św.
Wojciecha i Stanisława
- godz. 11.00 – UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNE pod pomnikiem Tadeusza
Kościuszki na rzeszowskim Rynku

SCeNA PRZY KOŚCiele FARNYM
Prowadzenie: Janusz Majkut

- godz. 12.00 – 12.10 – oficjalne
rozpoczęcie 15. Święta Paniagi przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa
- godz. 12.10 – 12.20 – występ Orkiestry
Szałamaistek i Zespołu Mażoretek INCANTO
z WDK w Rzeszowie oraz Dziewczęcej
Orkiestry Dętej z MDK w Rzeszowie
- godz. 12.20 – POLONEZ – korowód
taneczny na Paniadze z udziałem:
Dziewczęcej Orkiestry Dętej z MDK
w Rzeszowie, Orkiestry Szałamaistek
i Zespołu Mażoretek INCANTO z WDK
w Rzeszowie, Zespołu Pieśni i Tańca
KARPATY, Studenckiego Zespołu Pieśni
i Tańca Politechniki Rzeszowskiej POŁONINY,
Zespołu Pieśni i Tańca BANDOSKA, Zespołu
Tanecznego TAKA PAKA, Zespołu
Tanecznego TEMPO TWIST, Zespołu Tańca
Ludowego RZESZOWIANKA, Dziecięcego
Zespołu Artystycznego UŚMIECH, Studia
Baletowego Leili Arifuliny, Tanecznego Klubu
Sportowego GASIEK, Szkoły Tańca
Sportowego AKSEL, Baletu z Nyíregyházy
RE-FLEX, Akademii Tańca Jazzowego
"Sensdance", Akademii Tańca Orientalnego
BhavRati, Sensual Latin Dance, Szkoły Tańca
N Rzeszów, SCENY TAŃCA ALIPSI, KLAPS,

ART DANCE, Grup Tanecznych STREET
DANCE MINI, STREET DANCE KIDS, JAZZ
MŁODSI, STREET MANIAX, PPAP CREW,
KIPI ZAJAWA, RIDERS CREW, Teatru
"Maska", Konnej Straży Ochrony Przyrody
i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów
- godz. 12.30 – 13.30 – „Zakazane piosenki”
– patriotyczny koncert wokalno - taneczny
w wykonaniu artystów Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny
Czenczek
- godz. 13.35 – 14.20 – pokaz mody
z okresu międzywojennego (stroje codzienne
i wieczorowe) oraz recital piosenek
przedwojennych
- godz. 14.30 – 15.25 – występ wokalistów
z Rzeszowskiego Domu Kultury
- godz. 15.30 – 15.50 – „Akademia Pana
Kleksa” – wybrane piosenki w wykonaniu

aktorów Teatru „Maska”
- godz. 16.05 – 17.05 – koncert przebojów
musicalowych w wykonaniu uczniów
Akademii Aktorskiej „Artysta”
- godz. 17.10 – 17.55 – pokaz mody
z okresu międzywojennego (stroje codzienne
i wieczorowe) recital piosenek
przedwojennych
- godz. 18.00 – 19.00 – Koncert zespołu
„Karczmarze”
- godz. 19.00 – zakończenie
SCeNA tANeCZNA PRZY FONtANNie
MUltiMeDiAlNeJ
Prowadzenie: Michał Samborski
- godz. 12.30 – powitanie publiczności
- godz. 12.35 – występ Dziewczęcej
Orkiestry Dętej
- godz. 12.40 – występ Orkiestry
Szałamaistek i Zespołu Mażoretek INCANTO

- godz. 12.45 – MŁODZIEŻOWY DOM
KULTURY prezentuje: Dziecięcy Zespół
Artystyczny UŚMIECH, Zespół Tańca
Ludowego RZESZOWIANKA
- godz. 13.00 – Szkoła Tańca N Rzeszów
- godz. 13.15 – Balet z Nyíregyházy RE-FLEX
- godz. 13.40 – RZESZOWSKI DOM
KULTURY prezentuje: SCENA TAŃCA ALIPSI,
KLAPS, ART DANCE, Zespół Pieśni i Tańca
KARPATY
- godz. 14.00 – Zespół Taneczny TAKA PAKA
- godz. 14.15 – Studio Baletowe Leili
Arifuliny
- godz. 14.35 – Zespół Taneczny TAKA PAKA
- godz. 14.50 – Zespół Taneczny TEMPO
TWIST
- godz. 15.05 – Zespół Taneczny TAKA PAKA
- godz. 15.20 – Zespół Taneczny TEMPO
TWIST
- godz. 15.35 – Zespół Taneczny TAKA PAKA
- godz. 15.50 – Balet z Nyíregyházy RE-FLEX
- godz. 16.15 – Sensual Latin Dance
- godz. 16.25 – Akademia Tańca Jazzowego
"Sensdance"
- godz. 16.30 – Wojewódzki Dom Kultury
prezentuje: Zespół Pieśni i Tańca BANDOSKA
- godz. 16.40 – Sensual Latin Dance
- godz. 16.45 – Akademia Tańca Jazzowego
"Sensdance"
- godz. 16.50 – Akademia Tańca
Orientalnego BhavRati
- godz. 17.00 – Studencki Zespół Pieśni
i Tańca Politechniki Rzeszowskiej POŁONINY
- godz. 17.20 – Szkoła Tańca STREET LIFE

prezentuje: Street Dance Mini, Street Dance
Kids, Jazz Młodsi, Street Maniax, Ppap Crew,
Kipi Zajawa, Riders Crew
- godz. 17.50 – Taneczny Klub Sportowy
GASIEK
- godz. 18.20 – pokaz grupy z Klubu
Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie
- godz. 18.40 – Szkoła Tańca Sportowego
AKSEL
- godz. 19.10 – zakończenie

PReZeNtACJe PleNeROWe (12.00 – 18.00)
FOSA ZAMKU lUbOMiRSKiCH
• pokazy snycerstwa i metaloplastyki
w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół
Plastycznych w Rzeszowie; ekspozycja
„Herb Polski – zmiany na przestrzeni
wieków”. Płaskorzeźby w metalu kolorowym
autorstwa Stefana Miłosia
• Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20
Pułku Ułanów – pokaz władania lancą
i szablą; koń rekrucki - trening władania
bronią dla mieszkańców
• animacje dla dzieci, m.in. o tematyce
niepodległościowej (flagi, kotyliony,
warsztaty plastyczne) - Fundacja Animacji
Społecznej
• „Ludzka katapulta”

SCeNA NA RZeSZOWSKiM RYNKU
19.00 – „KONCERT TRZECH POLSKICH
TENORÓW” (Krzysztof Marciniak, Dariusz
Stachura, Paweł Skałuba) z towarzyszeniem
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Podkarpackiej, pod batutą Sławomira
Chrzanowskiego
Informacje dostępne również na stronach:
www.rzeszow.pl, www.kultura.erzeszow.pl,
www.estrada.rzeszow.pl 
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15. ŚWIĘTO PANIAGI

Niż szy ZUS i CIT dla ma łych firm
oraz 300 zł dla każ de go ucznia
na wy praw kę szkol ną – to przy kła -
dy zmian pro po no wa nych przez
rząd, o któ rych mó wi ła mi ni ster E.
Ra fal ska pod czas spo tka nia
z miesz kań ca mi Bo gu chwa ły k.
Rze szo wa. Go spo da rzem te go wy -
da rze nia był Jó zef Jo dłow ski, Sta ro -
sta Rze szow ski.

– Rząd cie szy się ogrom nym spo -
łecz nym po par ciem m. in. dla te go, że
do trzy mu je my skła da nych obiet nic.
Nie któ rzy mó wią: „nie zro bi li ście jesz -
cze te go, czy tam te go…”. To praw da,
ale pa mię taj my, że do pie ro we szli śmy
w trze ci rok rzą dze nia, a re ali za cja pew -
nych pro jek tów wy ma ga prze cież cza -
su – po wie dzia ła E. Ra fal ska.

Wy mie nia jąc zre ali zo wa ne przez
rząd obiet ni ce wspo mnia ła m. in. o pro -
gra mie „500 plus”, ob ni że niu wie ku
eme ry tal ne go, pod nie sie niu mi ni mal nej
staw ki go dzi no wej wy na gro dze nia, wpro -
wa dze niu ogra ni cze nia han dlu w nie dzie -
le oraz uszczel nie niu luk w sys te mie po -
dat ko wym. Głów nym te ma tem spo tka -
nia by ło jed nak omó wie nie ko lej nych,
pro po no wa nych przez rząd, zmian. 

Niż sze po dat ki oraz wy praw ka
szkol na

Jed nym z pro jek tów jest niż szy
ZUS dla mniej szych firm. No wa skład -
ka by ła by zde cy do wa nie bar dziej pro -
por cjo nal na w sto sun ku do za rob ków.
Dla mniej szych przed się biorstw po raz
ko lej ny zo sta nie ob ni żo ny po da tek CIT,
z 15 proc. do 9 proc. Sa mo rzą dy bę dą
mo gły li czyć na spo re do ta cje prze zna -
czo ne na bu do wę i na pra wę dróg gmin -
nych i po wia to wych. Na ten cel zo sta -

nie utwo rzo ny fun dusz w wy so ko ści
ok. 5 mld zł.

Po waż nym wspar ciem dla ro dzin bę -
dzie wy praw ka (tzw. do bry start), czy li
pro gram, któ ry za kła da, że każ dy uczeń
w wie ku szkol nym (do ukoń cze nia 18
lat) otrzy ma 300 zł przed roz po czę ciem
ro ku szkol ne go. Środ ki te bę dą przy słu gi -
wa ły bez żad nych wa run ków, dla wszyst -
kich ro dzi ców.

Dla ro dzi ny, se nio rów i osób nie -
peł no spraw nych

E. Ra fal ska po ru szy ła też pro blem
sta rze ją ce go się spo łe czeń stwa. Przy po -
mnia ła, że po ob ję ciu wła dzy przez PiS
tzw. wskaź nik dziet no ści wy no sił 1, 38
proc, a w 2017r – już 1, 45 proc. Aby
utrzy mać ten den cję wzro sto wą, pla no -
wa ne jest wdro że nie pro jek tu „Ma ma
plus”. Roz wią za nie to za kła da, że je że li
w cią gu 24 mie się cy od na ro dzin pierw -
sze go dziec ka ro dzi ce zde cy du ją się
na dru gie, to wy dłu żo ny zo sta nie im
o trzy mie sią ce urlop ro dzi ciel ski. Urlop
bę dzie płat ny na po zio mie 100 proc. Ma -
ją też być do dat ko we pre fe ren cje, m. in.
do stęp ność do żłob ka i przed szko la. Pre -
mie za uro dze nie dru gie go dziec ka są m.
in. w Au strii i Fin lan dii.

No we pro po zy cje za pew nia ją tak że
pra wo do mi ni mal nej eme ry tu ry dla nie -
pra cu ją cych ko biet, któ re wy cho wa ły
czwo ro (i wię cej) dzie ci. Ak tu al nie pra -
wo do ta kiej eme ry tu ry przy słu gu je ko -
bie tom, któ re ma ją co naj mniej 20-let ni
staż pra cy.

W cią gu naj bliż szych kil ku lat rząd
prze zna czy tak że ok. 23 mld zł na pro -
gram „Do stęp ność plus”, któ re go ce lem
jest po pra wa ży cia se nio rów i osób nie -
peł no spraw nych. E. Ra fal ska stwier dzi ła,
że trwa ją kon sul ta cje i do pre cy zo wa nie

szcze gó łów te go pro jek tu po to, aby za -
pro po no wa ne roz wią za na speł nia ły ocze -
ki wa nia wszyst kich za in te re so wa nych.

– Spo tka nie w Bo gu chwa le by ło do -
sko na łym do wo dem na to, że obec ny
rząd nie przy go to wu je no wych roz wią zań
w ode rwa niu od rze czy wi sto ści, „gdzieś
tam, za biur kiem”. Przed sta wi cie le rzą du
spo ty ka ją się z miesz kań ca mi, py ta ją ich
o zda nie, wy słu chu ją uwag. To wła śnie
ta ki kon takt z rzą dzą cy mi na si ro da cy ce -
nią so bie naj bar dziej – mó wi Jó zef Jo -
dłow ski, Sta ro sta Rze szow ski, go spo darz
spo tka nia.

Za chwy ci ła się Pod kar pa ciem
Pod czas spo tka nia z miesz kań ca mi

E. Ra fal ska nie ukry wa ła fak tu, że… za -
chwy ci ła się Pod kar pa ciem. – Bo gu dzię -
ki, że je stem dziś w Bo gu chwa le i w tym
re gio nie. Po rzą dek, ład i es te ty ka, roz wój
go spo dar czy, cze go przy kła dem jest Park
Na uko wo –Tech no lo gicz ny, cu dow ne
kra jo bra zy… Wszy scy mo gą wam te go
po zaz dro ścić – po wie dzia ła.

W ra mach wi zy ty E. Ra fal ska od wie -
dzi ła tak że w Gór nie: Dom Po mo cy Spo -
łecz nej, Ośro dek In ter wen cji Kry zy so -
wej oraz Za kład Opie kuń czo – Lecz ni -
czy. Są to pla ców ki pro wa dzo ne przez
Sta ro stwo Po wia to we w Rze szo wie.

PiOtR WRó bel

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej:

Bogu dzięki, że jestem w Boguchwale

Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski, wita minister Elżbietę Rafalską, mieszkańców
Boguchwały, samorządowców i parlamentarzystów



RzeszówMedia .pl www.mediarzeszow.pl 3

Cie szę się, że fir ma z Pod kar pa cia
od no si suk ce sy, jest na gra dza na.
Ser decz nie gra tu lu ję – po wie dział
mar sza łek Wła dy sław Or tyl wrę cza -
jąc dy plom od pre zy den ta RP An -
drze ja Du dy pa nu Zyg mun to wi Osi -
po wi, wła ści cie lo wi Ma sar ni OSIP
z Wie rza wic.

Fir ma ta otrzy ma ła Na gro dę Pre zy -
den ta RP oraz sta tu et kę w Kon kur -
sie  Pra skiej Gieł dy Spo żyw czej POL SKI
SMAK 2017. Wrę cza no je pod czas
EKO GA LI – mię dzy na ro do wych tar gów
pro duk tów i żyw no ści wy so kiej ja ko ści
pod ko niec 2017 ro ku.

Do ry wa li za cji o głów ną na gro dę
zgło szo nych zo sta ło 29 pro duk tów od 13
pro du cen tów. Zwy cięz ca otrzy mał
od Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
An drze ja Du dy spe cjal ną na gro dę – pió -

ro wiecz ne. Na gro dę Pre zy den ta An drze -
ja Du dy przy zna no Ma sar ni Osip za pro -
dukt „Kieł ba sa Szyn ko wa z Pie przem”.

Mar sza łek wrę czył dy plom w to wa -
rzy stwie dy rek to ra Pra skiej Gieł dy
Spo żyw czej Ja nu sza Dą brow skie go. Za -

bie ra jąc głos, Ja nusz Dą brow ski pod -
kre ślił wa lo ry sma ko we wy twa rza nych
pro duk tów przez Ma sar nię Osip oraz
zwró cił uwa gę na ro dzin ny cha rak ter
fir my w roz wój któ rej an ga żu ją się dzie -
ci wła ści cie la.

Pra ska Gieł da Spo żyw cza swój do -
rocz ny Kon kurs Pol ski Smak, zwień czo -
ny przy zna niem wy bra nym pro duk tom
żyw no ścio wym sta tu etek Pol ski Smak,
zor ga ni zo wa ła w 2017 ro ku pod czas
Mię dzy na ro do wych Tar gów Pro duk tów
i Żyw no ści Wy so kiej Ja ko ści EKO GA -
LA – któ re od by ły się w G2A Are na
Cen trum Wy sta wien ni czo -Kon gre so -
wym Wo je wódz twa Pod kar pac kie go
w Ja sion ce ko ło Rze szo wa.  

Ma sar nia OSIP jest ro dzin ną fir mą
Zyg mun ta i Ka mi la Osip, ma sie dzi bę
w Wie rza wi cach. Pro wa dzo na jest

od ro ku 2012 r. Pra cu je w niej rów nież
żo na pa na Zyg mun ta, cór ki i sy no wie.
Jest to trze cie po ko le nie ro dzi ny Osip,
któ re za an ga żo wa ło się w bran żę wę dli -
niar ską. W ma sar ni wy twa rza ne są
swoj skie pro duk ty we dług tra dy cyj -
nych, ro dzin nych prze pi sów. Ma sar nia
spe cja li zu je się w pro duk cji wy ro bów
wę dzo nych. Są to m. in. kieł ba sy szyn -
ko we, kieł ba sy wiej skie, szyn ki, ka ba -
no sy, scha by, ba le ro ny, sal ce so ny, pasz -
te ty. Za kład prze ra bia mie sięcz nie
ok. 12 ton mię sa, ma swój wła sny sklep
oraz dwa skle py mo bil ne. Na Li stę Pro -
duk tów Tra dy cyj nych Mi ni ster stwa
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi zo sta ły wpi sa -
ne ich czte ry wy ro by.

AleK SAN DRA GO RZe lAK -Nie DU żY

biU RO PRA SO We UMWP

FOt. KAC PeR KRAUZ

Prezydent Duda 
nagradza podkarpacką firmę

R
ek

la
m

a



RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.pl4
R

ek
la

m
a



RzeszówMedia .pl www.mediarzeszow.pl 5

Uro dził się 27 ma ja 1987 ro ku
w Gnieź nie. Uwiel bia sport. Tre -
no wał ka ra te, ju jit su, ca po eirę.
Jednk je go naj więk szą pa sją
oka za ła się mu zy ka. Przez czte -
ry la ta współ two rzył lo kal ne ze -
spo ły. W koń cu zde cy do wał się
spró bo wać swo ich sił w „X -Fac -
to rze”. Choć za jął w nim dru gie
miej sce, speł ni ło się je go naj -
więk sze ma rze nie. Wy dał pły tę.
Al bum „Z ca łych sił” szyb ko po -
krył się zło tem, a pio sen ki
„Na chwi lę” i „Wsta ję” sta ły się
praw dzi wy mi hi ta mi.

– Wy stą pi łeś w ii edy cji pro gra -
mu „X -Fac tor”. Nie wy gra łeś go,
a jed nak to wła śnie o to bie zro bi ło
się gło śno, nie mal z dnia na dzień
sta łeś się ido lem.

– Za ją łem w nim dru gie miej sce,
czy li jed nak na po dium (uśmiech). Mi -
mo, że nie wy gra łem go tów ki, to i tak
osią gną łem to, co za mie rza łem. Od po -
cząt ku trak to wa łem swój udział w pro -
gra mie ja ko tram po li nę do ka rie ry. I chy -
ba się uda ło. Przede wszyst kim mo głem
za pre zen to wać się sze ro kiej pu blicz no ści.

No i za in te re so wa łem swo ją oso bą wy -
twór nię pły to wą. Wła sny al bum to by ło
mo je naj więk sze ma rze nie. Speł ni ło się.
Cze go chcieć wię cej!

– Krą żek „Z ca łych sił” spodo -
bał się słu cha czom, a pro mu ją ce go
sin gle „Na chwi lę” i „Wsta ję” sta ły

się prze bo ja mi. Jed nak nie jest to
tyl ko i wy łącz nie twój pro jekt, nie
fir mu jesz go tyl ko wła snym na zwi -
skiem. to efekt współ pra cy z bart -
kiem Zie lo nym, ukry wa ją cym się
pod pseu do ni mem tabb. 

– Cie szę się, że sta nę li śmy so bie

na dro dze (uśmiech). Bar tek za in te re so -
wał się mo im gło sem jesz cze na eta pie
emi sji „X -Fac to ra”. Już wte dy wie dział,
że chce aby śmy na gra li coś wspól nie. Nie
ża łu ję, bo to zna ko mi ty kom po zy tor
i pro du cent. Po roz mo wach z wy twór nią,
spo tka łem się z nim. Za czę li śmy roz ma -
wiać. Oka za ło się, że od pierw szych słów
na da je my na tych sa mych fa lach, zła pa li -
śmy wspól ny ję zyk. Owo cem tej na szej
wspól nej ga da ni ny jest pły ta. Bar tek jest
au to rem kom po zy cji, ja na pi sa łem tek -
sty. Wspar ła mnie w tym Ka ro li na Ko -
zak, któ ra zna ko mi cie po tra fi ła prze lać
na pa pier mo je emo cje. Ten al bum jest
do słow nie ni mi otu lo ny.

– Ze tknię cie z „X -Fac to rem” nie
by ło two im pierw szym spo tka niem
z mu zy ką, mia łeś z nią kon takt
od wcze sne go dzie ciń stwa.

– Zga dza się. Mój dzia dek grał
na akor de onie, wu jek na uczył mnie grać
na gi ta rze, a ciot ka na du dach. Kie dy spo -
ty ka my się w więk szym gro nie jest na -
praw dę we so ło. Świę ta w na szym do mu
są jak ty po wy jam ses sion (uśmiech).

– A kie dy po ja wił się śpiew?
– W 2010 ro ku w jed nym z po znań -

skich klu bów wła śnie na im pre zie ty pu
jam ses sion od wa ży łem się skon fron to -

wać swój głos z pu blicz no ścią. Wte dy
zna jo mi za pro po no wa li mi za ło że nie wła -
snej gru py. Tak po wsta ły Bryt Fun ky,
a póź niej for ma cja Grze gorz Hy ży &
Band.

– Za nim na po waż nie po chło nę -
ła Cię mu zy ka, ima łeś się róż nych
za jęć.

– Zga dza się. In te re so wa ły mnie fi -
nan se, by łem po tro sze biz nes me nem
(uśmiech). Pra co wa łem w ban ku. Po za
tym mo ją dru gą wiel ką pa sją jest sport.
Wie le lat tre no wa łem sztu ki wal ki, m. in.
ju jit su, ka ra te. Mo im ido lem był Bru ce
Lee. Przez dzie sięć lat zaj mo wa łem się
tak że ca po eirą. Zdo by łem na wet sto pień
in struk to ra w tej dzie dzi nie.

– A te raz co jest dla Cie bie waż -
niej sze, sport czy mu zy ka?

– Spor tu ni gdy się nie wy rzek nę, bo
ko cham czyn ny wy po czy nek, ale si łą rze -
czy spadł on na dru gi plan. Po sta no wi łem
po sta wić wszyst ko na jed ną kar tę, czy li
na mu zy kę. Te raz al bo ni gdy. Sko ro mo -
ja pły ta zo sta ła tak do brze przy ję ta, bę dę
pró bo wał ro bić ko lej ne kro ki, by speł niać
swo je mu zycz ne ma rze nia. W tym się
speł niam i czu ję na praw dę szczę śli wy.

ROZ MA WiAł MAR CiN KA li tA

FOt. SO NY MU SiC

ba lo no wy Pu char Pol ski
29 kwiet nia 2018 lot ni sko, ry nek
15.00-18.00, lot ni sko
I Kro śnień skie Mi strzo stwa Pa ra lot nio we
o pu char Pre zy den ta Mia sta Kro sna
Ope ra tor: Ae ro klub Pod kar pac ki. Szko ła
Lot ni cza – sek cja pa ra lot nio wa
20.00, ry nek
Im pre sje mu zycz ne
Za mie szań cy
21.00, ry nek
Uro czy ste otwar cie za wo dów
Pre zen ta cja za łóg ba lo no wych
30 kwiet nia 2018 lot ni sko
11.00-18.00
Stre fa warsz ta to wa
Warsz tat na uko wy:  Pla ne ta rium,  Dzie cię -
cy Uni wer sy tet Tech nicz ny
Warsz tat ma szyn la ta ją cych: ba lo ny
Ope ra tor: Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po -
gra ni cza w Kro śnie
13.00-18.00
Pik nik na tra wie (stre fa re lak su)
20.00-24.00
Ba lo no we par ty
Mu zy ka pop (ra dio hits)
Dj Alex Li ght
Dj Car ry
Dj Mir ja mi
21.00
Noc na pre zen ta cja ba lo nów

1 ma ja 2018 lot ni sko
11.00-18.00
Stre fa warsz ta to wa
Warsz tat na uko wy:  Pla ne ta rium,  Aka de -
mia Mło de go In ży nie ra
Warsz tat ma szyn la ta ją cych: sa mo lo ty
Ope ra tor: Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po -
gra ni cza w Kro śnie
11.00-14.00
Po ka zy lot ni cze
Z udzia łem ze spo łów akro ba cji lot ni czych,
no wo cze snych i za byt ko wych ma szyn la -
ta ją cych oraz skocz ków spa do chro no -
wych
Ope ra tor: Lot ni sko Kro sno Sp. z o.o.
13.00-18.00
Pik nik na tra wie (stre fa re lak su)

20.00-24.00
Ba lo no we par ty
Mu zy ka re tro (lat 80/90.)
Dj Ju ri
Dj Car ry
Dj Dan ny Whi te
2 ma ja 2018 lot ni sko
11.00-18.00
Stre fa warsz ta to wa
Warsz tat na uko wy:  Pla ne ta rium,  Aka de -
mia Mło de go Na ukow ca
Warsz tat ma szyn la ta ją cych: la taw ce
Ope ra tor: Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po -
gra ni cza w Kro śnie
13.00-18.00
Pik nik na tra wie (stre fa re lak su)

18.00
Ba lo no we kon cer ty
i SHA -Vii
CHRiS JAG GeR'S ACO UStiC tRiO
SO UND'N'GRA Ce
GRZe GORZ HY żY
Do dat ko we atrak cje:
1-2 ma ja 2018, lot ni sko
I Pod kar pac ki Zlot Sa mo lo tów Lek kich
Ope ra tor: Lot ni sko Kro sno Sp. z o.o.
---
30 kwiet nia – 2 ma ja 2018, oko ło
go dzi ny 6.00 i 18.00
Kon ku ren cje ba lo no we
Uza leż nio ne od wa run ków at mos fe rycz -
nych, a miej sce ich star tu oraz za koń cze -
nia jest usta la ne na bie żą co przed roz po -

czę ciem po szcze gól nych kon ku ren cji
przez Dy rek to ra Spor to we go Za wo dów
Ope ra tor: Fun da cja Otwar tych Serc im.
Bo gu sła wy Ny kiel -Ostrow skiej
---
Do dat ko we atrak cje*
Sko ki w tan de mie, lo ty za po znaw cze,
lot pa ra lot nią w tan de mie, wzlo ty ba -
lo nem na uwię zi
* Uza leż nio ne od wa run ków at mos fe rycz -
nych
– Sko ki w tan de mie 
Ope ra tor: Re ak tor 24 
– Lo ty na pa ra lot ni w tan de mie 
Ope ra tor: Ae ro klub Pod kar pac ki. Szko ła
Lot ni cza - sek cja pa ra lot nio wa 
– Lo ty za po znaw cze szy bow cem
Ope ra tor: Ae ro klub Mie lec ki im. Bra ci
Dzia łow skich
Ope ra tor II: Ae ro klub Pod kar pac ki. Szko ła
Lot ni cza – sek cja szy bow co wa 
– Wzlo ty ba lo nem na uwię zi
Ope ra tor: Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po -
gra ni cza w Kro śnie
Szcze gó ły do ty czą ce cen, za mó wień, re -
zer wa cji u po szcze gól nych ope ra to rów
usług
---
We so łe mia stecz ko oraz punk ty han -
dlo we i ga stro no micz ne:
29 kwiet nia 2018 (10.00 – 20.00), 30
kwiet nia – 2 ma ja (10.00 – 24.00)

XIX Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe

BALONY NAD KROSNEM

Śpiewający Bruce Lee
Rozmowa z wokalistą GRZEGORZEM HYŻYM
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Od po czy nek na ło nie na tu ry
to coś, co, zwłasz cza la tem,
lu bią chy ba wszy scy. Ale co
zro bić w sy tu acji, kie dy
do urlo pu da le ko, a o wła -
snym ogro dzie czy dział ce
mo że my tyl ko po ma rzyć?
Od po wiedź brzmi: wy ko rzy -
stać do mak si mum to, co da -
je nam bal kon al bo ta ras.
Naj le piej oczy wi ście ni skim
kosz tem – sa tys fak cja (i re -
laks) gwa ran to wa na! 

Dzię ki od po wied niej aran ża cji bal ko -
nu czy ta ra su mo że my do słow nie w mo -
ment prze nieść się w zu peł nie in ne miej -
sce. Wie le za le ży oczy wi ście od te go, gdzie
miesz ka my i ja ką po wierzch nią dys po nu je -
my, ale w za sa dzie każ dą prze strzeń moż -
na prze obra zić tak, by da wa ła nam ra dość.

Z du żym ta ra sem pro blem jest mniej -
szy – wi kli no wy sto lik, krze sła i le żak,
do te go tro chę ro ślin (im wię cej, tym le -
piej) i już ma my świet ne miej sce do od po -
czy wa nia. Więk szy kło pot mo gą mieć ci,
któ rzy swój wła sny ka wa łek na tu ry
w mie ście mu szą zmie ścić na kil ku me -
trach kwa dra to wych. Ale i na to jest spo -
sób – na wet nie je den. Tu znaj dzie cie trzy
pro po zy cje, któ re nie wy ma ga ją du żych
na kła dów fi nan so wych i skom pli ko wa -
nych oraz cza so chłon nych prac. Bo w koń -

cu la to jest od te go, że by od po czy wać,
praw da?

Aro ma tycz ny ogró dek
To opcja dla osób ce nią cych so bie

prak tycz ność i tych, któ re dys po nu ją na -
praw dę ma łą prze strze nią „bal ko no wą”.
W ta kich przy pad kach ide al nym wyj -
ściem jest stwo rze nie wła sne go ogród ka
z zio ła mi. To roz wią za nie ma wła ści wie
sa me plu sy: szał wia, ba zy lia, ty mia nek,
roz ma ryn czy mię ta są nie tyl ko ta nie
i bar dzo ła twe w upra wie, ale też ład nie
wy glą da ją i pięk nie pach ną (dar mo wa se -

sja aro ma te ra pii w pa kie cie). 
Je śli do da my do te go jesz cze krza -

czek z po mi dor ka mi, któ re nie ba -
wem – w let nim słoń cu doj rze ją na praw -
dę szyb ko, mo że my mó wić o peł ni szczę -
ścia. Bo nie dość, że nasz bal kon jest pe -
łen zie le ni, to jesz cze mo że my ją spo żyt -
ko wać w kuch ni – po sił ki przy go to wa ne
z do dat kiem wła sno ręcz nie wy ho do wa -
nych ro ślin na praw dę sma ku ją le piej.

W tym przy pad ku świet nym roz wią -
za niem jest trzy ma nie ziół w więk szych,
drew nia nych skrzyn kach. Po pierw sze
dla te go, że mo że my je do wol nie ozdo bić:

na przy kład po ma lo wać na bia ło i nadać
im ru sty kal ne go kli ma tu al bo do dać
wzor ki – je śli nie ma my ta len tu do ry so -
wa nia, wy star czy zna leźć ład ny sza blon
w sie ci, wy dru ko wać go, wy ciąć w od po -
wied nich miej scach, prze je chać wał kiem
lub pędz lem z ko lo ro wą far bą i go to we.
Po dru gie skrzyn ki kosz tu ją mniej niż kil -
ka na ście do ni czek na każ dą z ro śli nek
z osob na. Po trze cie, ła two je prze su wać
i no sić – do ce ni my tę wy go dę, za bie ra jąc
je do kuch ni, by przy rzą dzić coś z na -
szych ziół. Nie mu si my ich sta wiać tyl ko
na pod ło dze – je śli ma my na bal ko nie
choć ka wa łek wol nej ścia ny, wy star czy
przy krę cić do niej tzw. ką tow ni ki czy
pod pór ki na pół ki i po sta wić na nich
skrzyn ki. To na praw dę pro ste!

Miej ska dżun gla
Tu obo wią zu je jed na za sa da – im wię -

cej ro ślin, tym le piej. Je śli ma my w do mu
ja kieś wy so kie kwia ty do nicz ko we, któ re lu -
bią słoń ce, wy staw my je na bal kon. Mniej -
sze mo że my usta wić na sto ja ku – cho dzi
o to, by stwo rzyć ścia nę zie le ni.

Je śli na le ży my do osób, któ re po tra -
fią „usu szyć” na wet kak tu sa, nic nie szko -
dzi. Wy star czy wy pra wa do kwia ciar ni
po… li ście. Ide al nie do te go ce lu nada dzą
się te z an tu rium, ara lii, aspi di stry, mon -
ste ry czy wa szyng to nii – ta ostat nia wy -
glą da jak li ście pal mo we, więc świet nie
przy wo ła kli mat cie płych kra jów. Ich plu -
sem jest to, że są ta nie (kosz tu ją po mak -

sy mal nie kil ka zło tych za sztu kę), bar dzo
wy trzy ma łe (ich ży wot ność to na wet dwa
mie sią ce) i ła two do stęp ne. No i wy star -
czy wło żyć je do ja kie go kol wiek po jem ni -
ka z wo dą – nada dzą się na wet zwy kłe bu -
tel ki, na przy kład po wi nie, któ re mo że -
my po sma ro wać kle jem i owi nąć sznur -
kiem ko nop nym, by uzy skać mak sy mal -
nie na tu ral ny efekt. Je śli do te go ople cie -
my ba rier ki sztucz nym blusz czem, mo że -
my śmia ło za cząć się chwa lić wła snym ka -
wał kiem dżun gli w swo im do mu.

Miejska dżungla, oaza spokoju, a może aromatyczny ogródek 
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Trwa pro gram „Extra Szkol na
Sto łów ka”, któ re go ce lem
jest po pra wa wa run ków,
w ja kich dzie ci spo ży wa ją
po sił ki w szko le, a tak że edu -
ka cja do ty czą ca kształ to wa -
nia w naj młod szych wła ści -
wych na wy ków ży wie nio -
wych oraz nie mar no wa nia
żyw no ści. Part ne rem spo -
łecz nym pro gra mu, po dob -
nie jak w po przed nim ro ku,
jest Fe de ra cja Pol skich Ban -
ków Żyw no ści.

Dzie ci uczęsz cza ją ce do szko ły spo -
ży wa ją w niej na wet 2-3 po sił ki dzien nie.
Dla te go tak waż ne jest, by mia ły one
moż li wość zja dać je w miej scu dla nich
przy ja znym, bez piecz nym i w peł ni funk -
cjo nal nym. Speł nia ją ca te wy mo gi szkol -

na sto łów ka po zwo li uczniom kom for to -
wo spę dzać czas pod czas po sił ku, a tak że
mo że po móc w na uce wła ści wych na wy -
ków ży wie nio wych. „W ta kiej od po wied -
niej prze strze ni dzie ci chęt nie bę dą spo -
ży wa ły po sił ki, jed no cze śnie ucząc się za -
sad wspól ne go spę dza nia cza su przy sto le
oraz ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia je dze -
niem”, pod kre śla Ma rek Bo row ski, Pre -
zes Za rzą du Fe de ra cji Pol skich Ban ków
Żyw no ści, part ne ra spo łecz ne go ak cji.
O ta ką sto łów kę szko ły pod sta wo we mo -
gą się sta rać, przy stę pu jąc do pro gra mu
„Extra Szkol na Sto łów ka”, któ re go ini cja -
to rem jest mar ka Del ma. 

Szko ły ry wa li zu ją o re mont sto łów ki 
W kon kur sie to wa rzy szą cym pro gra -

mo wi „Extra Szkol na Sto łów ka” na gro dą
głów ną jest sfi nan so wa nie re mon tu sto -
łów ki o war to ści 30 000 zło tych. Wziąć

w nim udział mo że każ da szko ła pod sta -
wo wa, któ ra za re je stru je się na stro nie
www.extra sto low ki.pl. Re je stra cji do ko -
nu je dy rek tor pla ców ki lub in na oso ba
do ro sła za je go zgo dą w okre sie od 1 mar -
ca 2018 r. do 17 czerw ca 2018 r.
Do zgło sze nia na le ży do dać ak tu al ne
zdję cie szkol nej sto łów ki wraz z krót kim
opi sem, dla cze go to wła śnie w tej pla -
ców ce po win na ona zo stać wy re mon to -
wa na. Od 1 kwiet nia 2018 r. do 17
czerw ca 2018 r. każ dy z nas mo że gło so -
wać na do da ne zdję cia. Każ de go dnia do -
zwo lo ne jest od da wa nie 1 gło su o war to -
ści 1 punk tu. Na stro nie in ter ne to wej
pro gra mu bę dą się rów nież po ja wia ły za -
da nia, za któ re szko ła mo że zdo być do -
dat ko we punk ty. Re ali za cje za dań spe -
cjal nych zo sta ną opu bli ko wa ne w ga le rii
prac na stro nie in ter ne to wej www.extra -
sto low ki.pl.

Sto łów ki zo sta ną wy re mon to wa ne
w pię ciu szko łach – w czte rech, któ re
zdo bę dą naj więk szą licz bę gło sów, oraz
w szko le wy bra nej przez ju ry pro gra mu.
Do dat ko wo w 50 ko lej nych pla ców kach
w ran kin gu eks per ci Fe de ra cji Pol skich
Ban ków Żyw no ści prze pro wa dzą warsz -
ta ty do ty czą ce mą dre go go spo da ro wa nia
żyw no ścią. 50 na stęp nych szkół otrzy ma
ze staw ak ce so riów de ko ra cyj nych
do szkol nej sto łów ki.

Re gu la min pro gra mu znaj du je się
na www.extra sto low ki.pl.

ini cja tor pro gra mu – Del ma
Part ner spo łecz ny – Fe de ra cja

Pol skich ban ków żyw no ści
Dla naj młod szych ma my nie spo -

dzian ki, zwią za ne z pro gra mem
extra Szkol na Sto łów ka.

Pierw szych 5 osób, któ re za -
dzwo nią w czwar tek, o godz. 10
pod nr 603 790 207 otrzy ma nie spo -
dzian kę.

extra Szkolna Stołówka
wystartowała 2. edycja programu

Stołówka  po remoncie z  1. edycji programu „Extra Szkolna Stołówka”
SP NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BISKUPCU 
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Ba cha ta to ro dzaj mu zy -
ki i tań ca, któ ry po wstał
i pier wot nie ewo lu ował
w wiej skich i rol ni czych
te re nach Do mi ni ka ny.
Te ma ty ka te go ro dza ju
utwo rów jest przede
wszyst kim ro man tycz na
i uczu cio wa. Naj czę ściej
mó wią one o smut ku
i zła ma nym ser cu. Czę -
sto jest ona po rów ny wa -
na do blu esa.

Zo sta ła ona wy my ślo na przez słu żą -
cych, któ rzy śpie wa li pio sen ki do tej mu -
zy ki na ko niec dnia pra cy. Two rzy li mu -
zy kę na nie ty po wych in stru men tach,
przed mio tach ła two do stęp nych, nie ko -
niecz nie in stru men tach mu zycz nych.
W nie któ rych czę ściach Do mi ni ka ny sło -
wa ba cha ta uży wa się na okre śle nie śmie -
ci, ale jed nak więk szość lu dzi twier dzi, że

ozna cza przede wszyst kim za ba wę, im -
pre zę. Nie któ rzy twier dzą, że ter min wy -
wo dzi się z wło skie go bal la ta, uży wa ne go
na okre śle nie mu zy ki po pu lar nej kil ka
stu le ci wstecz na Pół wy spie Ape niń skim.
Ba cha ta nie roz po czy na ła swo jej ka rie ry
ja ko ta niec uwiel bia ny na sa lo nach i moc -
no po pu lar ny, jak to ma miej sce w dzi -
siej szych cza sach.

Nie daw no warsz ta ty wła śnie z ba -
cha ty zor ga ni zo wa ła dla mi ło śni ków tań -
ca rze szow ska szko ła Le mon Sal sa.
Współ or ga ni za to rem wy da rze nia by ła
Es tra da Rze szow ska, któ ra udo stęp ni ła
tan ce rzom go ścin ne pro gi Pod ziem nej
Tra sy Tu ry stycz nej.

– Ta niec ten jest bar dzo zmy sło wy
i uczu cio wy, tań czo ny czę sto w bar dzo
bli skim kon tak cie po mię dzy part ne ra mi.
Eks po nu ją cy jed nak przede wszyst kim
part ner kę – pod kre śla Ka mil Wal czyk,
wła ści ciel szko ły.

Trzy dnio we warsz ta ty po pro wa dzi li
zna ko mi ci, pol scy in struk to rzy: Du da &
Ju lia, któ rzy pro wa dzą obec nie za ję cia
głów nie w War sza wie oraz Raś i Jan kow -
ska, za ło ży cie le naj więk szej szko ły ba cha -
ty w Pol sce. Obie pa ry pro wa dzą też licz -
ne warsz ta ty w kra ju i za gra ni cą.

teKSt i ZDJĘ CiA: MAR CiN KA li tA
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Po nie daw nym zdo by tym zło -
tym me da lu 13 let niej Oli wii
Woj tas w Mi strzo stwach Eu ro py
w Ery wa niu (Ar me nia) – tym ra -
zem ma my zło to Ju li Żak w Mi -
strzo stwach Pol ski Se nio rów.

Pod czas Mi strzostw Pol ski Se nio -
rów w Ka ra te Ky oku shin Ju lia Żak
wy gra ła trzy wal ki. Pierw -
szą – z Klau dią Krocz – przez wska za -
nie sę dziów, dru gą – z Sa bi ną
Lach – po przez ip pon, po upły wie
po ło wy re gu la mi no we go cza su wal ki
w pół fi na le, czy li trzech mi nut.
Ostat ni i naj cięż szy po je dy nek sto -
czy ła z Na ta lią Wód ką. Po upły wie
trzech mi nut wal ki sę dzio wie nie by li
w sta nie stwier dzić prze wa gi u żad -
nej z prze ciw ni czek, co po skut ko wa -
ło dwu mi nu to wą do gryw ką, któ ra
rów nież nie za de cy do wa ła o zwy cię -
stwie żad nej z dziew czyn. 

Do pie ro po ko lej nych dwóch mi -
nu tach wal ki Ju lii uda ło zdo być się
wa za -ari po przez wy ko na nie tech ni ki
ma wa shi ge ri na stre fę jo dan, co za -
de cy do wa ło o jej wy gra nej. Po nad to,
pod czas tur nie ju za wod nicz ka po -
myśl nie prze szła test Ta me shi wa ri
(ła ma nia de sek), obo wiąz ko wy dla
każ de go za wod ni ka, któ ry za kwa li fi -
ko wał się do fi na ło wej czwór ki.

De cy zją sę dziów, oprócz za -
szczyt ne go pierw sze go miej sca, Ju lia
otrzy ma ła do dat ko wo ty tuł Naj lep -
szej Za wod nicz ki tur nie ju. War to
w tym miej scu do dać, że Jul ka
na swo im kon cie ma zdo by ty zło ty
me dal w Mi strzo stwach Pol ski Mło -
dzie żow ców (18-21 lat) w 2017r., 3
miej sce w Mi strzo stwach Eu ro py se -
nio rek oraz zło ty me dal w Pu cha rze
Pol ski Ju nio rów. Ja ko ju nior ka wie lo -
krot nie sta wa ła na naj wyż szym po -
dium w róż nych za wo dach ka ra te
ran gi mi strzow skiej w Bia ło ru si, Moł -
da wii i Hisz pa nii.

Mniej szczę ścia w lo so wa niu mia -
ła   naj bar dziej uty tu ło wa na za wod -
nicz ka Iza be la Dec, któ ra już
w pierw szej wal ce tra fi ła na bar dzo
moc ną za wod nicz kę Na ta lię Wód ka
z klu bu Ip pon Kon stań cin Je zior na.

Nie ste ty prze ciw nicz ka – Na ta lia
Wód ka oka za ła się lep sza. Traf ne
i szyb kie mae ge ri tro chę wy bi ły ją
z ryt mu. Sę dzio wie zde cy do wa li
wyż szość Na ta lii. 

45 Mi strzo stwa Pol ski Ky oku shin
se nio rów z udzia łem 112 za wod ni -
ków re pre zen tu ją cych 54 klu by Ka ra -
te z te re nu ca łej Pol ski  od by ły się 21
kwiet nia 2018 w Li ma no wej.

MA ReK GRZe SiK

Ogromny sukces zawodniczki Leżajskiego klubu 
Kyokushin Karate w Mistrzostwach Polski Seniorów!

Uda nie wy star to wa ła  nie wiel ka re -
pre zen ta cja ma łych ju do ków z Mil -
le nium Rze szów na Mię dzy na ro do -
wym Tur nie ju Dzie ci   Ju do w War -
sza wie Le gia Cup.

Ju�do�cy  �Mil�le�nium�z te�go�moc�ne�go

tur�nie�ju�w su�mie�przy�wieź�li�sześć�me�da�li:

zło�to�wy�wal�czył�Igor�Lam�part�do 60 kg,

sre�bro�Adam�De�reń�do 55 kg�a brąz�Pa�-

weł�Sur�del�do 38 kg,�Fran�ci�szek�Gre�chu�-

ta� do 30 kg,� Igna�cy�Dzie�pak� do 30 kg

(młod�si)�oraz�Le�na�Ku�zia�do 30 kg.�Nie�-

źle� spi�sa�li� się� rów�nież� Szy�mon� Lam�part

do 33 kg�i Bar�tło�miej�Sob�czyk�do 55 kg

oraz� Igor�Do�mo�wicz�do 39 kg�pla�su�jąc

się�tuż�za po�dium.�W tur�nie�ju�wy�star�to�-

wa�ło� bli�sko� pół� ty�sią�ca� dzie�ci� z Pol�ski,

Bia�ło�ru�si�i Ukra�iny.�Pod�kar�pa�cie�re�pre�zen�-

to�wa�li� je�dy�nie� za�wod�ni�cy� i za�wod�nicz�ki

z Mil�le�nium�Rze�szów.

MA ReK GRZe SiK

Międzynarodowy Turniej 

http://marekgrzesik.pl/
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Na pol skich dro gach przy by wa luk su -
so wych sa mo cho dów. Do 2022 ro ku
ich licz ba mo że ro snąć na wet o 10
proc. rocz nie – wy ni ka ze sta ty styk
Deut sche Ban ku. W 2017 ro ku w Pol -
sce za re je stro wa no 176 tys. aut pre -
mium. Tych luk su so wych, któ rych ce -
ny prze kra cza ją 215 tys. zł, już znacz -
nie mniej – nie co po nad 140. Bę dzie
ich jed nak co raz wię cej, bo przy by wa
za moż nych Po la ków, a ci po nad po ło -
wę wszyst kich wy dat ków na do bra
luk su so we prze zna cza ją wła śnie
na sa mo cho dy. Dla klien tów waż niej -
sze od po sia da nia, sta je się użyt ko -
wa nie. Dla te go co raz czę ściej Po la cy
de cy du ją się na le asing.

– Ry nek sa mo cho dów luk su so wych
z ro ku na rok zde cy do wa nie wzra sta.
Zwięk sza się po pyt na te sa mo cho dy,
przede wszyst kim dzię ki do god niej szym
for mom fi nan so wa nia. Sa mo cho dy sta ją
się co raz bar dziej do stęp ne –  oce nia
w roz mo wie z agen cją in for ma cyj ną New -
se ria Biz nes Pa weł Cioł kie wicz, kie row -
nik sprze da ży Ben tley War sza wa.

Dla pol skich klien tów waż niej sze jest
ko rzy sta nie niż po sia da nie au ta. Dla te go
chęt nie ko rzy sta ją z le asin gu, przede
wszyst kim przed się bior cy, bo
ten – zwłasz cza w przy pad ku sa mo cho -
dów droż szych – po pro stu się opła ca.

– Wpro wa dzi li śmy no we for my fi -
nan so wa nia sa mo cho dów. To przede
wszyst kim le asing z wy so ką war to ścią
na ko niec, gdzie klient pła ci wy łącz nie
za użyt ko wa nie. Klien ci co raz rza dziej
chcą po sia dać, a co raz czę ściej użyt ko wać
sa mo cho dy. Po za tym znacz nie le piej wy -
glą da ta ka ce na – sa mo chód kosz tu je już
nie 1,3 mln zł, ale 14 tys. zł mie sięcz nie
net to – mó wi Pa weł Cioł kie wicz.

Ce ny sa mo cho dów luk su so wych
mo gą się gać kil ku mi lio nów. Na pol skich
dro gach sa mo cho dów luk su so wych jest
jed nak co raz wię cej.

– Ce ny u nas za czy na ją się od 900
tys. zł, śred nia war tość to 1,5 mln zł.
Na za kup te go ty pu sa mo cho dów de -
cy du ją się przede wszyst kim przed się -
bior cy, wła ści cie le więk szych firm,
pręż nie dzia ła ją cych, me na dże ro -
wie – wy mie nia przed sta wi ciel Ben tley
War sza wa.

Jak tłu ma czy Cioł kie wicz, na więk -
sze za in te re so wa nie sa mo cho da mi luk -
su so wy mi wpły wa też co raz bo gat sza
ofer ta.

– Ma my mię dzy in ny mi no wy mo del
Ben tleya Con ti nen ta la. To sa mo chód,
któ ry po ja wił się po 14 la tach od po -
przed nie go mo de lu. Ma my tak że Ben -
tleya Ben tay gę, do nie daw na je den z naj -
szyb szych SUV -ów na świe cie – prze ko -
nu je Cioł kie wicz. – Ben tay ga speł nia wie -
le funk cji. To au to spor to we z sil ni -
kiem 6-li tro wym W12, gdyż przy spie sza
w 4,1 sek. do set ki, of fro ader, bo do brze
ra dzi so bie w trud niej szym te re nie, i luk -
su so wa li mu zy na. Sa mo chód jest też fe -
no me nal nie wy koń czo ny.

Z ana liz Deut sche Ban ku wy ni ka, że
do 2022 ro ku licz ba luk su so wych sa mo -
cho dów w Pol sce bę dzie sta le ro sła, na -
wet o 10 proc. w ska li ro ku. Z ko lei Zion
Mar ket sza cu je, że na ca łym świe cie war -
tość te go ryn ku do 2022 ro ku wzro śnie
do 23,2 mld dol. W Pol sce ry nek sa mo -
cho dów pre mium i luk su so wych mógł
w 2017 ro ku być wart 12,3 mld zł (ana li -
zy KPMG „Ry nek dóbr luk su so wych”).
To naj więk szy seg ment ryn ku dóbr luk su -
so wych (bli sko 60 proc.). Z da nych
KPMG wy ni ka, że w 2017 ro ku sprze da -
no po nad 61 tys. aut z naj wyż szej pół ki.
Ry nek sa mo cho dów luk su so wych jest
znacz nie mniej szy – w 2016 ro ku sprze -
da no ich 141, w 2017 ro ku – tyl ko
po trzech kwar ta łach ich licz ba się gnę -
ła 146 (naj wię cej Ma se ra ti – 88, Ben tley
i Fer ra ri – po 21).

ŹRó DłO: NeW Se RiA. Pl

Rośnie liczba luksusowych aut
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WYDAWCA
Me dia Rze szów 
tel.  603 790 207
e-mail:s.ga jos@pgwm.pl

RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma rek Ga jos

WSPół PRA COW Ni CY
Mar cin Ka li ta, Ra do sław Ga jos, 
Ma rek Grze sik, Alek san dra Trze ciak

GAZetA ZRZeSZONA W

DRUK 
Ago ra  SA ,ul. Da ni szew ska 27,
War sza wa

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam 
i ogło szeń oraz za strze ga so bie pra wo
skró tu nad sy ła nych ma te ria łów.

RzeszówMedia .pl
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9 mi ni sa te li tów – Can Sa tów, roz -
mia rów pu szek po na po jach wzbi ło
się w po wie trze i prze pro wa dzi ło
róż no rod ne ba da nia pod czas opa -
da nia na zie mię. Can sa ty bez piecz -
nie wy lą do wa ły i wró ci ły
do rąk wła ści cie li   – uczniów gim -
na zjów i li ce ów, któ rzy za pro jek to -
wa li wła sne mi sje ba daw cze mi ni -
sa te li tów, a po tem je zre ali zo wa li
na po li go nie woj sko wym. 

W pol skim fi na le mię dzy na ro do we -
go kon kur su Eu ro pe an Can Sat zwy cię ży -
ła dru ży na Can Sa tie ros z ze spo łu szkół
nr 2 im. Eu ge niu sza Kwiat kow skie go
z Dę bi cy. Dru gie i trze cie miej sce zdo by -
ły od po wied nio dru ży ny Ca nIn to Spa ce
z Zie lo nej Gó ry i Re al TSSM z War sza -
wy. Za wy jąt ko we roz wią za nia tech nicz -
ne wy róż nio na zo sta ła dru ży na Roc ket

Ge nius Club – Elek tryk Słupsk.
Kon kurs Can sat, or ga ni zo wa ny

przez ESE RO ak ty wi zu je  uczniów
i uczen ni ce gim na zjów i li ce ów  z ca łej
Pol ski. Je go uczest ni cy uczą się po przez
two rze nie i kon stru owa nie. Do re ali za cji
za pla no wa nych ba dań uży wa ją no wo cze -
snych tech nik kom pu te ro wych. Can Sat
to sa te li ta zło żo ny z mi kro pro ce so ra, an -
te ny i nie wiel kie go spa do chro nu, za -
mknię tych w pusz ce po na po ju. Mu si się
w niej zmie ścić tak że   sys tem za si la nia,
kom pu ter po kła do wy, mo duł ko mu ni ka -

cji i nie zbęd ne czuj ni ki. Wie lu ze spo łom
uda ło się wy po sa żyć swo je mi ni sa te li ty
w do dat ko we na rzę dzia po mia ro we. 

Zwy cię ska dru ży na ba da ła po -
wierzch nię te re nu za po mo cą sa mo bież -
ne go ła zi ka, za mon to wa ne go na po kła -
dzie can sa ta i wy ko nu ją ce go ana li zy
po lą do wa niu mi ni sa te li ty. Głów nym za -
ło że niem pro jek tu by ło to, że ła zik bę -
dzie po ru szał się po z gó ry usta lo nej tra -
sie. Po uru cho mie niu wy ko ny wał po każ -
dym swo im ru chu zdję cie, po zwa la ją ce
udo ku men to wać oto cze nie, w ja kim się
prze miesz czał. Ba dał rów nież w spo sób
cią gły tem pe ra tu rę oraz ci śnie nie. 

Eki pa Can Sa tie ros bę dzie re pre zen -
to wać Pol skę na kon kur sie Eu ro pe an
Can Sat or ga ni zo wa nym przez Eu ro pej -
ską Agen cję Ko smicz ną na Azo rach
w dniach 

28 czerw ca –1 lip ca 2018 ro ku.

Kosmiczne puszki w atmosferze
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