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Gratulacje dla złotego medalisty

Kamil Kościółek, pierwszy rzeszowski zdobywca złotego medalu
na mistrzostwach Europy w zapasach zaprezentował złoto w urzędzie marszałkowskim. Marszałek
Władysław Ortyl pogratulował zawodnikowi zaszczytu i wręczył mu
pamiątkowy dyplom oraz nagrodę
pieniężną.
Marszałekpodczasspotkaniapogratulował zdobytego trofeum, jednocześnie wyraził przekonanie, że Kamil powtórzyswójwyczynpodczasmistrzostw
świata:
– Cieszymy się, że takie zaszczyty
i wyróżnienia trafiają do zawodników
na Podkarpaciu. Takich medali faktycznieniebyło.Jednakjeślijestdobraopiekatrenerska,toz pewnościąbędąkolejnemedale–mamnadzieję,żetymrazem
na mistrzostwach świata – powiedział
marszałek, jednocześnie dodając: – Promocja województwa jest naszym obowiązkiem, a takie sukcesy bardzo nam
pomagają. Są dobrą niespodzianką i takim„dobrymduchem”tychwszystkich
działańpromocyjnych,którepodejmujemy.Sportrodzipotężneemocje,wiemy
jak wielką rolę stanowi w wychowaniu
i aktywnościmłodzieży.Tęmocpłynącą
ze zwycięstw podkarpackich zawodników będziemy wykorzystywać w naszychdziałaniachpromocyjnych–dodał
WładysławOrtyl.

KamilKościółekopowiadałpodczas
spotkania o kolejnych etapach, jakie
przechodził w drodze do wywalczenia
złota:
– Podczas eliminacji do mistrzostw
niemyślałemżebędęw finale,wolałem
skupiaćsięna bieżącychwalkach.Na mistrzostwachtrenerkadryna pewnomyślał o medalu, ja z kolei myślałem żeby
jaknajlepiejsiępokazać,po prostupoje-

chałempokazaćcharakter–mówiłzłoty
medalista.
Kamil na spotkanie z marszałkiem
przybyłzeswoimtreneremSebastianem
Maczugą,któryz dumąi zadowoleniem
opowiadał o swoim wychowanku i jego
osiągnięciach:
– Kamil co chwilę ocierał się o jakieś nagrody. Brakowało jednak postawienia kropki nad „i”. Na mistrzo-

stwachewidentnietrafiłz formąi tosię
potwierdziło. Mam nadzieję że powtórzy ten sukces na mistrzostwach świata–zaznaczył.
KamilKościółekjestobecnienajbardziejutytułowanymzapaśnikiemw ZKS
StalRzeszówi na Podkarpaciu.Zdobyty
w czerwcu 2018w StambulezłotymedalMistrzostwEuropyw zapasachw styluwolnymtopierwszew historiiRzeszowamistrzostwoEuropyw zapasach,mimo,żew przeszłościtrenowalituwybitni zawodnicy, olimpijczycy i medaliści
mistrzostwświata:StanisławMakowiecki,AdamSandurski,JanFalandys,AleksanderCichoń,JerzyNiećczyStansiław
Szostecki.
Kamil Kościółek jest stypendystą Województwa Podkarpackiego od 2014 roku.
Wiąże się to z jego kolejnymi osiągnięciami:
– 2013 – Mistrzostwa Europy 5 m.
(do 100 kg), Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży 2 m.
– 2014 – Mistrzostwa Świata Juniorów 3 m., Mistrzostwa Polski Juniorów 1 m.
– 2015 – Mistrzostwa Świata Juniorów 5 m., Mistrzostwa Polski Juniorów 1 m.,MistrzostwaPolski 3 m.
– 2016 – Mistrzostwa Świata Juniorów 4 m., Mistrzostwa Europy Juniorów 4m., Mistrzostwa Polski Juniorów 1m.
–2017–MłodzieżoweMistrzostwaEu-

ropy 3 m.(do 125kg),MistrzostwaPolski 2m.
Sebastian Maczuga również początkowotrenowałzapasyw ZKSStalRzeszówi stądzdobyłpierwszemistrzostwo
Polski.Potemprzeniósłsiędo Kraśnika,
a następnie do Namysłowa. Poważna
kontuzja nogi uniemożliwiła mu dalszą
karieręzawodniczą,więcpowróciłdo rodzinnegoRzeszowai tuzacząłpracęjako
pomocnik trenera, a następnie jako samodzielnytrener.
W 2018rokuwojewództwopodkarpackieprzeznaczyłona sport 3 710 091
PLN.W tejkwocie 600 000PLNna pomoc dla miasta Rzeszowa na budowę
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, 275 000 PLN na organizację
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Sportach Zimowych, a także środki
na dotacje dla związków i organizacji
sportowych w sporcie kwalifikowanym,
a takżedlaorganizatorówprzedsięwzięć
w sporciepowszechnymorazna nagrody
i stypendiasportowe.
Na stypendia sportowe województwopodkarpackieprzeznaczyłow bieżącymroku 450 000PLN.Z tychśrodków
wsparcie uzyskało 146 zawodników – medalistów mistrzostw świata,
Europyi Polski.
D. KoZIK
FoT. M. MIElNICZuK
BIuRo PRASoWE uMWP

Łazik marsjański Politechniki Rzeszowskiej
w habitacie LUNARES w Pile

Studenci z koła naukowego Legendary Rover Team od 19 do 20 lipca
br. przebywali w habitacie księżycowo – mar sjańskim LUNARES
w Pile. W czasie pobytu, astronauci z całego świata przygotowujący
się do misji w habitacie, mieli okazję testować łazika marsjańskiego
skonstruowanego przez studentów
Politechniki Rzeszowskiej.

– Pierwszegodniaskładaliśmyłazika, zapoznaliśmy się z załogą habitatu
i prowadziliśmy szkolenie. Kolejnego dniawspólniez astronautamiprzeprowadzaliśmytestyz łazikiem.Byłoto
m. in. podnoszenie i przestawianie
przedmiotów manipulatorem, jazda
po trudnym terenie, a na koniec ratowanie nieprzytomnego astronauty

za pomocąłazika –mówi YuriiKravets,
student I rokukierunku lotnictwai kosmonautyki.
HabitatLUNARESw Pilejestunikatowym na skale europejską modelem
bazyksiężycoweji marsjańskiej.Pozwala
na badanie zachowania astronautów
w warunkachodosobnieniaoraztestowaniaeksperymentów,którebędądocelo-

woprzeprowadzanena powierzchniciał
niebieskich.
Habitatskładasięz dwóchczęści:
mieszkalno-laboratoryjnejorazsymulacjipowierzchniplanety. Pierwszamisja w habitacie LUNARES rozpoczęła
się 31 lipca. Nosi nazwę Poland Mars

Analogue Simulation 2017 i potrwa
dwatygodnie.W jejtrakcie,sześcioro
astronautówz międzynarodowejekipy
przeprowadza eksperymenty z geologii, robotyki, psychologii, biologii czy
astronomii.
ŹRóDło: PRZ
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KARPACKIE KLIMATY 2018 - PROGRAM
16 sierpnia 2018 (czwartek)
17.00 - wernisaż
Anna Kobak-Pisowacka
Pro memoria
Muzeum Rzemiosła - Wieża Farna,
ul. Piłsudskiego 5, Krosno
18.00 - wernisaż
Wystawa prac laureatów
Międzynarodowego Biennale
Artystycznej Tkaniny Lnianej
Z krosna do Krosna
Piwnica PodCieniami,
ul. Rynek 5, Krosno

Reklama

17 sierpnia 2018 (piątek)
SCENA
17.30 - Inauguracja Festiwalu
Kultur Pogranicza „Karpackie
Klimaty” i Festiwalu Win
Węgierskich im. Roberta Portiusa
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
GREENHORNS Marl (Niemcy)
Zespół wokalny OLŠAVAN
z Vyšnej Olšavy (Słowacja)

Oficjalne wystąpienie Prezydenta
Miasta Krosna i zaproszonych
gości (ok. 19.00)
Zespół taneczny ZALAI CSÜNTÖK
Zalaegerszeg (Węgry)
Zespół taneczny BODROG
Sárospatak (Węgry)
21.30 - Koncert Kobiecym głosem
KAROLINA SKRZYŃSKA
CHŁOPCY KONTRA BASIA
18 sierpnia 2018 (sobota)
8.30-11.00 - Gotowanie z Dzień
Dobry Wakacje (TVN) - gotuje
Paweł Dobrzański
9.00-12.00 - Radio Biwak Radia
Rzeszów na Karpackich Klimatach
11.30 - Wernisaż wystawy
premierowej
10. Międzynarodowe Biennale
Artystycznej Tkaniny Lnianej
Z krosna do Krosna 2018
Galeria BWA,
ul. Kolejowa 1, Krosno

17.00 - Karpacki tygiel
Zespół taneczny ZALAI CSÜNTÖK
Zalaegerszeg (Węgry)
Zespół taneczny BODROG
Sárospatak (Węgry)
RABI GABI Uherské Hradiště
(Czechy)
21.00 - Koncert Pieśni spod
strzechy
RATATAM & FOLK DREAM TEAM
(Polska)
19 sierpnia 2018 (niedziela)
10.00 - XIV Bieg uliczny „O Skarb
Portiusa”
16.30 - Uroczyste zakończenie
konkursu na ulubiony chleb
krośnian
17.00 - Koncert Muzyka z Szerokiej
RABI GABI - Uherské Hradiště
(Czechy)
LEGEND OF KAZIMIERZ (Polska)
MAGDA BRUDZIŃSKA KLEZMER
TRIO (Polska)
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Był taki ktoś
Na XX Międzynarodowe Warsztaty Piosenkarskie ZAKR pod patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego
Ewy Leniart, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia i Prezydenta Miasta
Rzeszowa Tadeusza Ferenca, napłynęła bardzo duża ilość zgłoszeń z całej
Polski i z zagranicznych ośrodków polonijnych. Rada Artystyczna Związku Polskich Autorów i Kompozytorów postanowiła zakwalifikować 28 wykonawców.
Warsztatyodbędąsięw dniach 4– 12
sierpnia 2018 r. w Szkole Podstawowej
nr 16w Rzeszowieorazw CentrumSztukiWokalnejw Rzeszowie.Celemwarsztatówjestdoskonalenieumiejętnościwokalnych i interpretacyjnych wykonawców
z krajui zagranicyw dziedziniepolskiejpiosenkiartystycznej,naukawspółpracyz zespołem akompaniującym, rozwijanie kreatywności młodych artystów, poszukiwaniei budowaniewartościowegorepertuaru,
a takżepromocjapolskichpioseneko trwałejwartościartystycznej.
Warsztaty Piosenkarskie ZAKR poprowadzą:Krystyna Prońko–gwiazdapolskiejscenymuzycznej,znana z takichprzebojówjakm.in.„Jesteślekiemna całezło”,
„Deszczw Cisnej”,Anna Czenczek–międzynarodowy juror, dyrektor Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pomysłodawczyni i dyrektor Międzynarodowego
FestiwaluPiosenki„RzeszówCarpathiaFestival”orazMarekHojda–wokalista,kompozytor,producent.
W ramach warsztatów odbędzie się
konkursna piosenkępremierową,ogłoszonyprzezZwiązekPolskichAutorówi Kompozytorów ZAKR w Warszawie. Wezmą

w nim udział znani artyści scen polskich,
członkowie ZAKR, którzy przygotują premierowe utwory. Na scenie zaśpiewają je
uczestnicy XX MiędzynarodowychWarsztatów Piosenkarskich ZAKR, a najlepsze
wykonania zostaną nagrodzone. Laureat
głównej nagrody zostanie nominowany
do udziałuw XV EdycjiMiędzynarodowegoFestiwaluPiosenki„RzeszówCarpathia
Festival”.Fundatoraminagródbędąm.in.:
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Sejmik
WojewództwaPodkarpackiegoorazFundacjaim.KrzysztofaDzikowskiego.
Koncertna piosenkępremierowąodbędzie się 11 sierpnia 2018 o godzinie 17.00w PolskimRadiuRzeszów(wejście tylko z zaproszeniami). Jury w składzie:KrzysztofDzikowski,Krystyna Prońko,Anna Czenczek,TomaszFilipczak,Stanisław Klawe, Maciej Gnatowski i Jerzy
Mamcarz, wybierze najlepiej wykonaną
piosenkępremierową.Nagrodzoneutwory
będziemożna usłyszećpodczaskoncertufinałowego 12 sierpnia 2018 o godzinie 19.00na rzeszowskimRynku.
Koncert finałowy pt. „Był taki ktoś”
odbędzie się 12 sierpnia 2018 o godzinie 19.00na ScenierzeszowskiegoRynku,
gdzie finaliści z towarzyszeniem zespołu
muzycznegoRobertaObcowskiegozaśpiewająutworypremierowei największeprzebojez repertuaruKasiSobczyki innychpolskichwykonawców.Wstępwolny!
Organizatorami XX Międzynarodowych Warsztatów Piosenkarskich ZAKR
są:ZwiązekPolskichAutorówi Kompozytorów ZAKR w Warszawie, Centrum
SztukiWokalnejw Rzeszowie.
Partnerami wydarzenia są: Estrada
Rzeszowska, SGL Deweloper, Stowarzy-

szenieAutorówZAiKS,PolskieRadioRzeszów,SzkołaPodstawowanr 16w Rzeszowie,RestauracjaLordJack.
Patronat medialny: TVP 3 Rzeszów,
Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”,Nowiny24.pl,KatolickieRadio Rzeszów VIA, Nasze Miasto, Nasz
Dom Rzeszów, Media Rzeszów, Młodzi
Rzeszów.

PRoWADZĄCY XX MIĘDZYNARoDoWE
WARSZTATY PIoSENKARSKIE ZAKR:
Krystyna Prońko –wokalistka,jestabsolwentkąAkademiiMuzycznejWydziału
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, w Katowicach(dyplom 1979rz nagrodąrektorską
ówczesnego Rektora Henryka Góreckiego). Amatorską pracę artystyczną rozpoczęła od rodzinnego zespołu „Refleks”
(1968r.)wrazz braćmiPiotrem,saksofonistąi Wojtkiem,kontrabasistą,gitarzystą
basowym oraz muzykującymi kolegami.
W latach siedemdziesiątych współpracowałaz CzesławemNiemenem,WarszawskąOrkiestrąStudiaJazzowegoPolskiego
Radia,a takżez zespołemKomanBand.Lata 1987-1989 to współpraca z Orkiestrą
GustawaBroma(Słowacja).
Jest wielokrotną laureatką Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu, była gościem
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
w Sopocie, uczestniczyła wielokrotnie
w festiwalu Jazz Jamboree, wystąpiła
na PraskimFestiwaluJazzowym(Czechy).
W swoimdorobkumaniezaprzeczalnepolskie hity: „Deszcz w Cisnej”, „Jesteś lekiem na całe zło”, „Małe tęsknoty”,
„Złość”,„Porannełzy”„Papieroweptaki”,
„Niechmojesercekołyszeciebiedo snu”,
„Psalmstojącychw kolejce”.

Anna Czenczek jest dyrektorką Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pomysłodawczyniąi dyrektorkąMiędzynarodowegoFestiwaluPiosenki„RzeszówCarpathiaFestival”,doktorantkąw dziedzinie
sztukimuzycznej,międzynarodowąjurorką, muzykiem, wokalistką, aranżerką wokalną, producentką, laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursówwokalnych,nauczycielkąemisjigłosu,
polskąprzedstawicielkąMiędzynarodowej
OrganizacjiTVz siedzibąna Malcie,skupiającej producentów muzycznych, artystów i dyrektorów największych festiwali
z całegoświata.
Zasiada w jury międzynarodowych,
ogólnopolskichi regionalnychfestiwalimuzycznych. Współpracuje ze znanymi artystami polskiej estrady oraz instytucjami
kulturyna tereniecałegokrajui za granicą.
Kocha pracę z dziećmi i młodzieżą.
Prowadzi warsztaty wokalne, reżyseruje,
aranżuje wokalnie i muzycznie spektakle,
musicalei koncerty,którena stałewpisały
sięw kalendarzkulturalnyRzeszowa,m.in.:
koncertykolęd,patriotycznei rozrywkowe.
Od 2000rokuuczniowieAnnyCzenczekzdobyliponad 890nagródw ogólnopolskichi międzynarodowychfestiwalachpiosenki.Byliuczestnikami 30programówtelewizyjnychm.in.:„Szansana sukces”,„Drogado gwiazd”,„Od przedszkolado Opola”,
„Przebojowe Dzieci”, „Fabryka gwiazd”,
„X Factor”,„TheVoiceofPoland”,„Mam
Talent”,„MaliGiganci”,„PetersburskiMusicShow”,„HitHitHurra!”,KonkursPiosenkiEurowizjiJunior 2016i 2017–zdobywającw nichnajwyższelaury.
Jako pomysłodawczyni Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów

CarpathiaFestival”od 2005rokuwspółorganizuje go wraz z Urzędem Miasta
Rzeszowa.Na Festiwalprzyjeżdżająartyści z całego niemal świata. Do tej pory
w konkursieudziałwzięliuczestnicyz 29
krajów.Dlawieluartystówudziałw „RzeszówCarpathiaFestival”stanowiłpierwszykrokna drodzedo wielkichsukcesów.
Wśródnichwartowymienić:zespółPectus, Kasię Popowską, Sarsę, Kasię Moś,
AnnęCyzonz Kanady,PeteraCmorikaze
Słowacji.
Za profesjonalnepodejściedo wykonywanych obowiązków oraz pracę na rzecz
dziecii młodzieżyotrzymaławielenagród,
m.in.:NagrodęMiastaRzeszowaw dziedziniekulturyi sztuki(2005),NagrodęBurmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (2006), Nagrodę Gazety Codziennej
„Nowiny”w kategoriidziałalnośćartystyczna (2010),Nagrodę„KobietaPrzedsiębiorcza 2010”,NagrodęDyrektoraGimnazjum
im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
(2011),StatuetkaPrzyjacielaZaczarowanegoPtaszkaFestiwaluZaczarowanejPiosenki im. Marka Grechuty Fundacji Anny
Dymnej„MimoWszystko”(2015),MenadżerRoku 2016w kategoriidziałalnośćkulturalno-naukowa, Nagrodę Dyrektora
(2016), Nagrodę Ambasadora Kultury
w Dziedzinie Sztuki Wokalnej przyznaną
przezFundacjęim.KrzysztofaDzikowskiego(2018).
Marek Hojda –wokalista,kompozytor,
producentmuzyczny.AbsolwentWydziałuJazzuAMw Katowicachw klasiewokalnej oraz aranżacji i kompozycji. Grał
na instrumentachklawiszowychw takich
zespołachjakDeMono,Emigranci,Surzyn Band, Oddział Zamknięty. Jako
aranżeri producentwspółpracowałrównieżz IząTrojanowską,MajkąJeżowską,
Kapitanem Nemo, Robertem Chojnackim. Jest właścicielem studia nagraniowegoHomarMusic.W 2013rokuzostał
wybranywiceprezesemZAiKS.
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KATARZYNA STANKIEWICZ
nie tylko o swoim powrocie do Varius Manx

lat. Zwłaszcza produkcja „Lucy” okazała
siębyć ogromnymprzedsięwzięciem,angażującym w ten projekt artystów malarzy, rzeźbiarzy, muzyków ze świata. To
płyta,z którejjestemniebywaledumna.

Tego chyba nikt się nie spodziewał. To bodaj pierwszy przypadek
na polskim rynku muzycznym. Była
wokalistka kultowego zespołu po 21
latach wraca w jego szeregi. Nie bałaś się wchodzić po raz kolejny
do tej samej wody?
–Jakwiemy,niedasięwejśćdwarazydo tejsamejrzeki.Niejestemfanką
tych ograniczających sformułowań, bo
gdybysiętegotrzymać,nieprzeżylibyśmywieluwspaniałości.A tunaglenasze
spotkaniesprzeddwóchlat,któremiało
być krótkim świętowaniem 25-lecia zespołu,okazałosiętakdużymsukcesem,
żegramydo dziś.A jakbytegobyłomało, nagraliśmy właśnie wspólnie prześlicznąpłytę„Ent”.

Przez te 21 sporo przeżyłaś także osobiście, przeistoczyłaś się
z nastolatki w kobietę, żonę i matkę.
Słychać to w najnowszym materiale.
Wasza płyta „Ent” jest bardzo stonowana i dojrzała.
–Trudnosiędziwić.Gdybyśmynagralimateriałtaki,jak 20lattemu,można by się zastanawiać czy wszystko jest
z namiok(śmiech).Metrykazobowiązujedo braniaodpowiedzialnościza swoje
słowoi dzieło.

owszem, trzy lata temu nagrałaś
z Variusami album z okazji ćwierćwiecza grupy, ale wszyscy podejrzewali zapewne, że w charakterze
specjalnego gościa jubileuszowego.
Wtedy planowaliście już ponowną
wspólną przyszłość? A może i tym
razem jest to jednorazowy skok
w bok?
–Każdyetapw życiujesttymczasowy,tojużwiem.Mimodużychzamierzeń, życie czasami robi po swojemu.
Tak było w tym przypadku, spotkanie
na kilkakoncertów, zamieniłosięw kilkadziesiątrocznie.Tegoniedasięzaplanować,zwłaszczaw tymzawodzie.Zatemtrudnoprzewidziećcobędziedalej.
Cieszęsiętym,coaktualniemamiejsce
bomożliwośćwykonywaniategozawodu, niekoniecznie zależy od nakładu
pracy.

Nie brakuje Ci przebojów
na miarę hitu „orła cień”?
– Brakuje mi pięknych piosenek
i prawdziwych,czystychtalentów.Czasy
jakiesą,wszyscywidzimy.Mimotonadal
wierzę, że pod tym zidioceniem jest
wrażliwośćorazpotrzebadobrychi wartościowych rzeczy. Ostatnio byłam
na otwarciu Muzycznej Stodoły w Leśniakówcepod Krakowemi tamprzy fortepianie, na pustej sali, zasiadł Leszek
Możdżeri sobiegrał,i grał. I wieszcopoczułam?Prawdę,autentycznośći oddanie
muzyce.Toniezwyklerzadkiedoznanie,
obcowaćz prawdziwymtalentem.
Darzysz sentymentem utwory,
które nagraliście na „Ego” i „End”?
– Tak, bardzo. To cała moja młodzieńczość. Myślę, że tak samo jak nasi
fanimająswojenastoletniewspomnienia
z tą muzyką, tak samo i ja. Kończyłam
osiemnasty rok życia, wszystko było
pierwsze i dziewicze. Z takiego okresu
bardzowielezostajepod skórą.

od kogo wyszła propozycja ponownych wspólnych działań muzycznych, nagrań?
– To się wydarzyło bardzo naturalnie,możnabyrzec,żezadziałosięwręcz
samo. Myślę, że podłoże ku temu było
sprzyjające,dobry,twórczyklimatw zespole,akceptacjazestronypubliczności,
a do tego Robert skomponował piękne
piosenki.Alemyślęteż,żenaszewspólnechęcii ciekawość,coz tegowyjdzie,
byłykluczowe.
Twoja nowa płyta z chłopakami,
to niejako kolejny powrót w historii Varius Manx. Na poprzedni album, nagrany z Anną Józefiną lubieniecką, kilka tekstów popełniła
Anita lipnicka. Na najnowszy krążek nagrałaś swoją wersję wielkiego
przeboju w jej wykonaniu. Nieśmiertelną „Piosenkę księżycową”.
– „Piosenka księżycowa” jest dla
mnieważna,botonią,taknaprawdęwygrałampamiętną„Szansęna sukces”.Jak
wszyscywiedzą,w programiewylosowałam piosenkę „Zamigotał świat”, ale
przed nagraniem programu, każdy

Co dalej? Będzie trasa promująca nowy materiał?
–Aktualniewyruszamyw sezonową
trasęplenerową.A jużpod koniecroku
kilkanaście koncertów filharmonicznych
promującychpłytę„Ent”.Z wizualizacjami,kwartetemsmyczkowymi przepiękną muzyczną opowieścią. To będzie
wzruszające i bajkowe widowisko. Już
dziśzapraszam!

z uczestnikówmógłna próbę,zaśpiewać
swójulubionyutwórVariusa.Wybrałam
„Księżycową”.Towtedyzespółusłyszał
mniepo razpierwszyi zainteresowałsię,
co to za dziewczę (uśmiech.) To przepiękna piosenka, którą uwielbiam śpiewać i na którą euforycznie reaguje publiczność.Niemogłojejzabraknąćna tej
płycie.

Rozmawiałaś z Anitą o swoim
powrocie do zespołu?
–Wszelakiedecyzjepodejmujęsama
zesobą.Totrudnei fascynującezarazem,
a najlepsze jest to, że ich efekt zostaje
z namiczęstona sporykawałekżycia.
Śledziłaś dokonania zespołu
po swoim odejściu? Było wśród nich

coś, co wyjątkowo Cię ujęło, że żałowałaś, że to nie Twoje?
–Byłampochłoniętamoimiprodukcjami.Nagrałamw tymczasiekilkasolowychpłyt:„Extrapop”,„Mimikra”,„Lucy
AndTheLoop”.Jeździłampo świecieszukającinspiracjii ludzi,z którymichciałabymtworzyć.Produkowałami wydawałampłyty.Tobyłobardzozajmującekilka

Wspomniałaś wcześniej swoje
solowe albumy. usłyszymy jeszcze
Katarzynę Stankiewicz jako indywidualną wokalistkę?
–Bezwzględnietak!Pracujęnad kolejnymalbumem.Jestemotwartana bardzo różne stylistycznie współprace i nie
chcęograniczaćsiętylkodo jednegoprojektu.Tymbardziej,żepęczniejąwemnie
kolejnehistorie,któreswojeujściemogą
znaleźćprzedewszystkimw muzyce.
RoZMAWIAł MARCIN KAlITA
FoT. MICHAł PAńSZCZYK
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Mistrzostwa Świata Muszę wygrać moją następną walkę.

Wtedy będę czuł się w miarę spełniony, tak pół na pół

Wiadomo już, że Paweł Mikołajuw,
znany jako Popek, wróci do klatki
podczas KSW 45, które odbędzie
się 6 października 2018 roku
w londyńskiej Wembley Arenie. Raper po porażce z Tomaszem Oświecińskim dostał kolejną szansę
od włodarzy KSW. Zawodnik zdradza, że teraz skupia się przede
wszystkim na treningu wydolnościowym.

Historycznym sukcesem zakończyły się Mistrzostwa Świata Juniorów i Seniorów w Sumo, które odbyły się w dniach 20-22 lipca w tajwańskim Taoyun. Przedstawiciele
klubów z naszego województwa,
którzy znaleźli się w składzie reprezentacji kraju, zdobyli aż 6 medali.
W grupie seniorów Jacek Piersiak
z SumokiRzeszówzdobyłsrebrnymedal
w kategoriiopenorazbrązowyw turniejudrużynowym.

Brązw kategoriido 65kgwywalczyła Magdalena Macios z LUKS Lubzina.
W grupie juniorów medal brązowy wywalczyłw kategoriido 80kgAdrianGondekz Lubziny.
Tużza podiumna piątejpozycjisklasyfikowany został jego kolega klubowy
Jakub Nowakowski w kategorii
do 100kg.Jakubi Adrianwywalczylimedalebrązowew turniejudrużynowym.
MAREK GRZESIK

KSWw swoichszeregachmanie tylkoświetnychsportowców,lecztakżecelebrytów walczących w freak fightach.
Popekprzyznaje,żeudziałw takichwalkach to dla niego niezwykła przygoda,
a zarazemdokonałytrening.Pytanyrównieżo to,z kimchciałbyzawalczyćpodczasgaliw Londynie,raperwyznaje,że
chce rewanżu z Tomaszem Oświecińskim.
–KSWjestspoko.Tofajnaprzygoda i mam nadzieję, że wyjdzie mi to
na dobre,niekonieczniena zdrowie.Muszęwygraćmojąnastępnąwalkę,wtedy
będęczułsięw miaręspełniony,takpół
na pół – mówi agencji Newseria Paweł
Mikołajuw,raper,zawodnikMMA.
Popek doskonale pamięta swoją
pierwsząwalkę,któratrwałazaledwie 80
sekund. Porażka zmobilizowała go
do treningów i dała motywację do rozwojuumiejętnościtechnicznych.

– To był Mariusz Pudzianowski, tę
walkęprzegrałem.Niebyłemabsolutnie
gotowyna walkęz Mariuszem.Tensport
polegana tym,żetrzebasięrozwijać,budować swoją wydolność przede wszystkim w moim wypadku – mówi Paweł
Mikołajuw.

Popeknie rezygnujerównieżzeswojejkarierymuzycznej.
–Jakośtołączę,w dzieńnagrywam,
w nocyśpię,pomiędzynagrywkamitrenuję–mówiPawełMikołajuw.
ŹRóDło: NEWSERIA. Pl
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Moi koledzy na mundialu bardzo chcieli,
ale w tym czasie nie byli w stanie więcej z siebie dać

Piłkarz wierzy, że podczas mundialu w Rosji Biało-Czerwoni chcieli
dać z siebie wszystko i zagrać jak
najlepiej. Niektórzy reprezentanci
nie byli jednak w takiej formie,
do jakiej nas przyzwyczaili. Zdaniem byłego reprezentanta Polski,
nie myli się jednak tylko ten, kto
nic nie robi. Przed jego kolegami
kolejne mecze i kolejne wyzwania.
W ramach Ligi Narodów UEFA kadra Jerzego Brzęczka już 7 września zmierzy się z Włochami.
Sebastian Mila przyznaje, że grupa
H, w której zagrali Polacy, nie należała
do łatwych.Coprawdanie byłow niej
innejdrużynyz Europy,alekażdyz naszychrywalitoczołowyzespółna swoim
kontynencie. Dla Biało-Czerwonych
wyjściez grupybyłowięczarazemminimum, jak i maksimum. Coś jednak
nie poszłozgodniez planem.
– Na pewno to nie był taki mundial jak byśmy sobie to wymarzyli.
Oczywiście mi też było smutno
po tymżesięnie udało,alepiłkasprawiła mi do tej pory, że wierzę dalej.
Nowerozdaniejestteraz,miejmynadzieję, że chłopaki dadzą nam znowu
tyle emocji – mówi agencji Newseria
SebastianMila,piłkarz.

Sebastian Mila
Podczas tegorocznego mundialu
w Rosji Sebastian Mila był ekspertem
TelewizjiPolskiej.ByłyreprezentantPolskizwróciłuwagęna to,żeostatnieMistrzostwaŚwiatanie ułożyłysiępomyślnie dla wielu czołowych drużyn. Mimo
dobregoprzygotowanianie udałoimsię
dotrzećdo finału.

–Emocjepo mundialuwciążsąjeszczespore,więcwszyscychcąjużochłonąć,zapomniećo tymi zacząćcośod początku. Niestety zawsze coś się kończy,
żebycośsięmogłozacząć,wierzęw to,
żenoweeliminacje,żeprzyszłośćbędzie
jeszczebardziejkolorowa–mówiSebastianMila.

SebastianMiladoskonalezdajesobie
sprawęz tego,żeoczekiwaniabyłydużo
większe,dlategoteżrozumierozgoryczeniefanów.
–Czasamisamnie najlepiejgrałemalbo miałem słabszy sezon, albo słabszy
mecz,więcgeneralniewiemjaktofunkcjonujei wiem,żeonibardzochcieli,ale
w tymdniu,w tymmiesiącu,tygodniuczy
na tymmundialunie byliw staniewięcej
z siebiedać–mówiSebastianMila.
ZdaniemSebastianaMili,zarzuty,że
piłkarze bardziej skupiają się na grze
w klubach,niżw reprezentacjinie mają
nicwspólnegoz rzeczywistością.Powołaniedo kadrynarodowejtodużyprestiż.
–Oniprzyjeżdżającna reprezentację
wiedzą,żetojestdla nichcoświęcejniż
graklubowai nigdynie będziemożnatego porównać. Bramka w reprezentacji
a bramkaw klubietonie macoporównywać. Zawsze człowiek będzie chodził
dumnyjakgrałz orzełkiemna piersiczy
słuchałhymnunarodowego,tojestpiękne–mówiSebastianMila.
Sebastian Mila został zapamiętany
przez kibiców jako strzelec pamiętnego
golaw starciuz Niemcami,którepo raz
pierwszyw historiizakończyłosiętriumfemBiało-Czerwonych(2: 0).
ŹRóDło: NEWSERIA. Pl
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Jesteś nieszczęśliwy?
Może to wina Facebooka…
W dzisiejszych czasach wielu ludzi
jest nieszczęśliwych, nie mają oni
poczucia sensu życia. Coraz częściej dotyczy to osób młodych. Problem pogłębiają media społecznościowe: z publikowanych w nich
zdjęć na ogół przebija szczęście,
więc może nam się wydawać, że innym żyje się dobrze, a tylko nam
czegoś brakuje. Co jednak zrobić,
aby faktycznie być zadowolonym
ze swojego życia?
„Po pierwsze,trzebazadaćsobiepytanie,
jakie mamy najważniejsze, strategiczne
cele w swoim życiu, czyli co chcemy
w nimosiągnąć”–mówiw wywiadziedla
agencji informacyjnej infoWire. pl Tomasz Kalko, właściciel marki szkoleniowo-doradczejTomaszKalko.pl.

Reklama

Następnie zastanówmy się, czy aby
na pewnosątonaszecele,a nienp.naszych rodziców lub wmówione nam
przezmedia.Bardzoczęstow reklamach
próbujesięnasprzekonać,żebezjakichś

produktówczyusługnaszeżyciejestniepełne,i powinniśmyna touważać.
Wreszcie po trzecie, spróbujmy
ustalić, czy osiągnięcie naszych celów
może przełożyć się na korzyści finansowe, tak aby jednocześnie „być i mieć”
(oczywiściemyślećw tensposóbnależy
tylko w przypadku niektórych dziedzin
życia).
Dziękirealizacjitychcelówbędziemy
czućsiębardziejspełnienii szczęśliwsi.
ŹRóDło: INFoWIRE. Pl
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JOHN TOBIAS: CZY TY TO TY?
TERMIN: 14.10.2018 r. godz. 16: 00
MIEJSCE: Filharmonia Podkarpacka,
RZESZóW, ul. Szopena 30
BIlETY: 85 zł, 95 zł, 110 zł
sprzedażstacjonarna:kasaFilharmoniiPodkarpackiej,PodziemnaTrasaTurystyczna
sprzedaż on-line: edmaart. pl, abilet. pl,
kupbilecik.pl
zamówieniazbiorowebiletówu organizatora:karolina@edmaart.pl,tel. 501 28 58 63
SpektaklTeatruCapitolz Warszawy!
Współczesne, wielkomiejskie osiedle.Haroldwracapo pracydo domu.Zajęta przygotowaniem rodzinnego obiadu
Honey,prowadziz nimrutynową,popołudniową rozmowę. Dzień jak co dzień.
Żadnez nichniedostrzeganawet,żecoś
tusięniezgadza,bo…Ontrafiado obcegomieszkania,a Onaw ferworzedomowychobowiązków,bierzegoza swojego
małżonka.Nietażona,nietenmąż!Gdy
bohaterowie orientują się, że zaszła po-

myłka, zdarzenia przybierają nieoczekiwanyobrót…
Zabawna, a zarazem bardzo życiowa
komediaobyczajowao miłości,związkach,
skrywanychpragnieniachi tłumionychfrustracjach,w pędzącymświecie XXI wieku.
Tosztukao nas!W tejhistoriiprzedstawionejprzezJohnaTobiasa,możemyprzejrzeć
sięniczymw lustrzei jednocześnieszczerze
pośmiać z samych siebie, podchodząc
do wielusprawz przymrużeniemoka.
Uwikłani w schematy, funkcjonując
według powszechnie przyjętych szablonów,cierpiącna ciągłyniedoczas,porzucamy swoje marzenia. Efekt? Pogrzebana
spontaniczność,zagłuszoneprawdziwe„ja”
oraznieustająca,choćumiejętniewypierana,tęsknotaza wolnościąi porywamiserca. I choćkompaktowyświat,na każdądolegliwość ciała lub duszy, zawsze znajdzie
skutecznąpigułkę,tojednakgłębokoskrywanepragnieniapotrafiązupełnienieocze-
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kiwanie dojść do głosu. Jednak kiedy już
zdobędziemy się na odwagę, żeby zawalczyćo inneżycie,zalewanasfalawątpliwości. Czy to wytęsknione, wyidealizowane
życie,będzielepsze?Czywartoryzykować
utratądotychczasowej,wypracowanejstabilizacji?Czyabyna pewnotrawau sąsiada
jestbardziejzielona?
Tłumaczenie: ElżbietaWoźniak
Reżyseria: RobertTalarczyk
opracowanie muzyczne: PrzemysławSokół
Choreografia: KrzysztofAdamski
Kostiumy i scenografia: Adrianna
Gołębiewska
obsada: Michał Rolnicki, Daria Widawska,ŁukaszNowicki,MarzenaRogalska
Czas trwania: 120minz przerwą
(Widzowieuczestniczącyw spektaklu
„Czy Ty to Ty?” narażeni są na działanie
światełstroboskopowych,którebędąwykorzystywane podczas przedstawienia
(światła te mogą doprowadzić do ataku
epilepsji)
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Zasmakuj Italii w swojej kuchni!
Mąka na pizzę z linii „Domowa
Piekarnia” od Młyna Jaczkowice

Mąkana pizzęod MłynaJaczkowice
ma biały, jednolity kolor, bez dodatkowychsmug.Pachniezmielonymzbożem,
niewyczuwamyw niejżadnychobcych
aromatów, dzięki czemu możemy się
w pełni cieszyć głębią smaku przygotowywanych potraw. Polecana do pizzy
mąka z Młyna Jaczkowice pozwala
na nieograniczone możliwości w domowejkuchni.
Przepis na pizzę
Składniki:
500 gMąkina Pizzę„DomowaPiekarnia”
300mlchłodnejwody
10 gświeżychdrożdży
12mloleju(2łyżkistołowe)
12 gsoli(2łyżeczki)
3 gcukru(1płaskałyżeczka)
Sposób przygotowania:
Mąkęprzesiaćdo miski(możnaodebrać 1łyżkęna podsypanie)i wymieszać
z solą. Dodać drożdże i cukier rozpusz-

Zrób zdjęcie WODY i wygraj 1000 euro
Woda przywołuje różne skojarzenia, za rów no let nie wa ka cje
nad morzem, spacer w deszczu,
ale i zniszczone przez powódź budynki. W celu podkreślenia znaczenia wody w codziennym życiu
organizowany jest WaterPIX Photo Competition, konkurs fotograficzny Europejskiej Agencji Środowiska.
W konkursie może wziąć udział
każdypełnoletniEuropejczyk.JakpodkreślaEwaNowak-Koprowiczz Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska przy WSIiZ w Rzeszowie – Tegoroczny konkurs WaterPIX
koncentruje się na znaczeniu czystej
wody dla wszystkich żywych istot
na naszejplaneciei maumożliwićEuropejczykom dzielenie się swoimi doświadczeniamiw tejkwestii.
Zdjęciado konkursumożnazgłaszać
w trzech kategoriach: 1. woda i my, 2.
wodai natura, 3.wodai ekonomia.Autorzynajlepszychzdjęćotrzymająnagrody w wysokości 1000 euro. Zwycięzca

czone w chłodnej wodzie oraz olej.
Wszystkie składniki dokładnie ze sobą
wymieszać.Ciastowyrabiaćkilkaminut
ażdo uzyskaniajednoliteji gładkiejkonsystencji. Otrzymane ciasto podzielić
na porcjewedługuznania:
2pizzena grubszymcieście
3pizzena cienkimcieście
Z otrzymanych porcji uformować
kulki, włożyć do pojemników z przykrywką (aby ciasto nie wyschło). Teraz
możeszwybrać:

Wersjadlagłodnychi niecierpliwych
Ciasto odstawić do wyrośnięcia
w ciepłemiejscena 30-40minut.
Wersjadlaceniącychprofesjonalizm
Ciastowstawićdo lodówkina min. 2
godz.(max. 24godz.).W tensposóbciasto zostanie poddane procesowi długiej
fermentacji–staniesiędelikatnei nabierzebardziejintensywnegosmaku!
Wyrośnięte ciasto wyłożyć na blat
posypany mąką, starając się zachować
kształtciasta.Niewyrabiaći niewałkować! Delikatnie i równomiernie rozciągaćciastowewszystkiestrony,zachowując grubszy rant. Po uzyskaniu placka
o pożądanej wielkości przełożyć go
na blachę posypaną mąką. Nałożyć dodatki wg uznania. Nagrzać piekarnik
do temp. 250˚ C. Piec przez ok. 10-15
minażbrzegii spódciastabędądelikatniezarumienione.
FoT. MłYN JACZKoWICE
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Jest najpopularniejszym daniem
na świecie, a w ubiegłym roku została wpisana na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO jako niematerialne dobro kultury... Pizza!
Uwielbiają ją niemal wszyscy – od najmłodszych po najstarszych – niezależnie od tego, czy jemy ją w restauracji w Neapolu czy
w polskich pizzeriach, które coraz
częściej dotrzymują kroku włoskim. Aromatyczną pizzę możemy
przygotować również sami w domu. Najlepsi kucharze zgodnie potwierdzają, że sekretem dobrego
ciasta jest wybór odpowiedniej
mąki. W linii „Domowa Piekarnia”
z Młyna Jaczkowice znajdziemy
specjalną mąkę do pizzy, z którą
przygotujemy pachnące danie rodem ze słonecznej Italii.

9

nagrody publiczności otrzyma zaś 500
euro. Dodatkowo zdjęcia nadesłane
przezosobyw wieku 18-24latawezmą
udziałw konkursie o NagrodęMłodzie-

ży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 sierpnia br. Szczegóły na stronie
Europejskiej
Agencji
Środowiska–https://www.eea.europa.eu
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27. Rajd Rzeszowski. 11 „oesów”.
Nowością plejada aut historycznych

Trzy dni wielkich rajdowych emocji
czekają kibiców i mieszkańców Podkarpacia w drugi weekend sierpnia,
kiedy rozegrana zostanie 27. edycja
Rajdu Rzeszowskiego.
Zawody organizowane przez AutomobilklubRzeszowskiod latprzyciągają
do Rzeszowa najlepsze polskie załogi,
a przezostatniedwalatagościliw stolicy
Podkarpacia także czołowi zawodnicy
z Europy. Choć w tym roku Rajd Rzeszowskinieznalazłsięw kalendarzuRajdowych Mistrzostw Europy (ERC), organizatorzyzadbali,abyniktniewyjechał
z Rzeszowazawiedziony.
TegorocznyRajdRzeszowskizaliczany jest do Rajdowego Pucharu Europy
(FIA ERT), nowego, rozwijającego się
cyklu,stanowiącegozapleczeERCi podlegającegozasadniczotymsamymregulacjomtechnicznymi sportowym.
Na trasiezawodówpojawisiętakże cała czołówka Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz,
po razpierwszyw historiirajdu,plejada aut historycznych, które rządziły
na rajdowychtrasachdwie,trzyi więcej dekad temu, rywalizujących
w MOTULHistorycznychRSMP.To
gwarantujewysokąfrekwencjęi wielkieemocje.

RajdRzeszowskicieszysięwśródzawodnikówi kibicówdużąpopularnością
zewzględuna doskonałąatmosferę,wysokipoziomorganizacyjnyorazurozmaiconei trudnetechnicznietrasy,prowadzącekrętymi,wąskimidrogami,obfitującymiw licznestromepodjazdyi karkołomne „spadania”. To wszystko czeka
na zawodnikówtakżew tymroku.Trasa,
podzielonana dwaetapy,składasięz 11
wymagających odcinków specjalnych,
o łącznejdługościponad 176 km.
Piątek (10 sierpnia) stał będzie
pod znakiemodcinkówzapętlonych,pozwalających zobaczyć kibicom jeszcze
więcej przejazdów. W takiej właśnie
konfiguracjiprzygotowanezostałyodcin-

kispecjalneBliziankai Lubenia.Na koniecdniazałogiścigaćsiębędąna widowiskowejpróbiew Rzeszowie,w sąsiedztwieGaleriiNowyŚwiat.
Sobota(11sierpnia)toznanez ubiegłegorokuodcinkispecjalnePstrągowa,
tymrazemprzejeżdżanew przeciwnym
kierunku, oraz Grudna, ale w zupełnie
zmienionym układzie. Po roku przerwy
wraca OS Zagorzyce, z widowiskowym
przejazdemprzezbród.
W czwartek (9 sierpnia), zanim
jeszcze rozpocznie się rajd, zawodnicy
wezmą udział w odcinku testowym
w Niechobrzu oraz w wieczornej, uroczystejceremoniistartuna placueventowymcentrumhandlowegoMillenium

Hallw Rzeszowie.Zwieńczenierywalizacji nastąpi na Rynku w Rzeszowie,
gdzie odbędzie się ceremonia mety
i wręczenie nagród zwycięskim załogom.Przezcałyrajdowytydzieńuczestników rajdu i ich samochody będzie
możnazobaczyćw ParkuSerwisowym,
w centrumRzeszowa,przy halisportowejPodpromie.
Do tej pory najwięcej zwycięstw
w RajdzieRzeszowskimzapisałna swoim
koncie Francuz Bryan Bouffier, który
wygrywałw stolicyPodkarpaciajużpięciokrotnie.Trzykrotniew zawodachtryumfowałazałogaKajetanKajetanowicz/
Jarosław Baran, zaś po dwa zwycięstwa
zanotowaliMichałSołowowz Maciejem
BaranemorazGrzegorzGrzybz PrzemysławemMazurem.
Ktowygraw tymroku,dowiemysię
już 11sierpnia.Wcześniej,bo 1sierpnia,
kiedyplanowanajestpublikacjazgłoszeń,
poznamy wszystkich uczestników tegorocznegoRajduRzeszowskiego.
HARMoNoGRAM
Czwartek, 9 sierpnia
Odcinek testowy Niechobrz – 13: 0017: 00
CEREMONIA STARTU – Rzeszów, Millenium Hall – 19: 00

Piątek, 10 sierpnia
OS-1 Blizianka 1 (17,45 km) – 10: 40
OS-2 Lubenia 1 (17,58 km) – 11: 25
Ser wis A (Rzeszów, Podpromie) – 13: 05
OS-3 Blizianka 2 (17,45 km) – 14: 45
OS-4 Lubenia 2 (17,58 km) – 15: 30
Ser wis B (Rzeszów, Podpromie) – 17: 10
OS-5 Rzeszów (4,00 km) – 18: 00
Flexi Ser wis C (Rzeszów, Podpromie) – 18: 35
Sobota, 11 sierpnia
Ser wis D (Rzeszów, Podpromie) – 08: 05
OS-6 Pstrągowa 1 (26,00
km) – 09: 10
OS-7 Grudna 1 (13,25 km) – 10: 10
OS-8 Zagorzyce 1 (12,12
km) – 11: 10
Ser wis E (Rzeszów, Podpromie) – 12: 30
OS-9 Pstrągowa 2 (26,00
km) – 13: 50
OS-10 Grudna 2 (13,25 km) – 14: 50
OS-11 Zagorzyce 2 (12,12
km) – 15: 50
Ser wis F (Rzeszów, Podpromie) – 17: 10
CEREMONIA METY – Rzeszów, Rynek – 17: 30
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Aleksiej Łukjaniuk gościnnie w Rzeszowie!

Aleksiej Łukjaniuk, zwycięzca niedawnego Rajdu di Roma Capitale
i aktualny lider klasyfikacji Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC),
na zaproszenie firm Proto Cars
i Dakar-Toyota Rzeszów oraz Automobilklubu Rzeszowskiego będzie
gościem specjalnym 27. Rajdu
Rzeszowskiego.
Rosyjskikierowcazasiądzieza kie-

rownicąToyotyYarisProto,zbudowanej w stajni Dytko Sport w Nysie
i przejedzietymautemodcinekmedialny, biegnący ulicami Rzeszowa, w sąsiedztwie galerii „Nowy Świat”,
przed startującymiw RajdzieRzeszowskim kierowcami. OS 5 Rzeszów rozpoczniesięw piątek, 10sierpnia,o godzinie 18: 00,a popisysłynącegoz bezkompromisowej jazdy Łukjaniuka bę-

dzie można podziwiać kilkanaście minutwcześniej.
Z lideremERCbędziemożnaspotkać
siętakżew autoryzowanymsalonieDakar-ToyotaRzeszóww Świlczy.AleksiejŁukjaniukbędzietamczekaćna wszystkich
kibicóww czwartek, 9sierpnia,od godziny 17: 30, natomiast w godzinach
od 10: 00do 18: 00będziemożnaz bliska
obejrzećToyotęYarisProto.
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27. Rajd Rzeszowski
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27. Rajd Rzeszowski rozpocznie się w czwartek 9 sierpnia,
godz. 19, w Millenium Hall. Na jego jedenastu specjalnych
odcinkach(licząłącznie 177 km!)pojawiąsięliczneprzeszkody.Zawodnicyponowniebędąmusielistawićczołastromym
i krętymdrogompogórzakarpackiego.W piątkowywieczór

www.mediarzeszow.pl
mieszkańcyRzeszowabędąmoglizobaczyćwidowiskowyodcinekmedialny.Na miejscubędzierównieżzlokalizowanabazarajdui ParkSerwisowy.Adrenalinagwarantowana!
Stawka jest wysoka
TegorocznaedycjaRajduRzeszowskiegojestrundąRaj-

Media Rzeszów .pl

dowegoPucharuEuropy(FIAERT),MistrzostwStrefyEuropy Centralnej (FIA CEZ) oraz piątym z siedmiu rajdów
w roku 2018,w którymzmierząsięnajlepsipolscyzawodnicy. Należy podkreślić, że w mistrzostwach Polski pierwsza
dziesiątkajestpremiowanapodwójnie,natomiastzwycięzca
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rajdu w przypadku wygrania również odcinka Power Stage
możezyskaćaż 55punktów!
Simone Tempestini w Fiacie Abartha 124 Rally
Rywalizowaćbędą 42załogi,w tymrównieżmistrzświatajunioróww sezonie 2016(JWRC)–SimoneTempestini.
Simone zadebiutuje za kierownicą Fiata Abartha 124 Rally

www.mediarzeszow.pl
klasy RGT. Jego silnik dysponuje mocą aż 300 km. Trzeba
jednakzaznaczyć,żemomentobrotowyprzenoszonyjestjedyniena tylnąośprzezcowywalczeniepodiumw Rzeszowie
będziedlaSimone’a nieladawyzwaniem.
Rajd Rzeszowski – polscy zawodnicy
Jeżelichodzio Polskiezałogi,w ichskładziezobaczymy

15
trzech mistrzów – Grzegorza Grzyba, Łukasza Habaja oraz
WojciechaChuchałę.Na końcowysukcesw Rzeszowiestać
równieżlideraRSMP–JakubaBrzezińskiego,MikołajaMarczykaczyTomaszaKasperczyka.Walkęo miejscena podium
stoczą także Łukasz Byśkiniewicz, Dariusz Poloński, ZbiŹRóDło: MoTo. WP. Pl
gniewGabryśorazJarosławKołtun.
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