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„Przerwa
na KABARET”
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Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka
14 października 2017r. godz. 16

„Przerwana KABARET”toautorskiprogramtrzechpodmiotówkabaretowych: FORMACJI CHATELET,
KABARETU K2 oraz Andrzeja GRABOWSKIEGO.Przezponaddwiegodziny szóstka znakomitych Artystów
kabaretowych będzie dosłownie „stawać na głowie”, aby rozśmieszyć rze-

szowską publiczność do łez. A ponieważ 14październikatoDzieńNauczyciela,mottemprzewodnimcałegoprogramubędzieszerokopojętaEDUKACJA.Tegoniezobaczycieaniw telewizjianiw interneciea jedyniena żywo
w Rzeszowie!Prowadzenie:BasiaTomkowiaki AdamMałczyk.
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„Przerwa na KABARET”
Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka 14 października 2017 godzina 16:00
Wystąpią: Formacja Chatelet, Kabaret K2 oraz Andrzej Grabowski !

„Przerwa na KABARET” to autorskiprogramtrzechpodmiotówkabaretowych: FORMACJI CHATELET,
KABARETU K2 oraz Andrzeja GRABOWSKIEGO. Przez ponad dwie godziny szóstka znakomitych Artystów
kabaretowych będzie dosłownie „stawać na głowie”, aby rozśmieszyć rzeszowską publiczność do łez. A ponieważ 14październikatoDzieńNauczyciela,mottemprzewodnimcałegoprogramubędzieszerokopojętaEDUKACJA.Tegoniezobaczycieaniw telewizji ani w internecie a jedynie na żywo
w Rzeszowie!Prowadzenie:BasiaTomkowiaki AdamMałczyk.
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FORMACJA CHATELET – to niepoprawni optymiści i wieczni buntownicy – ciągle wierzą, że poprzez kabaret
zmieniąświati odkryjąu ludzinowekontynentyświadomości.Robiątojużod niemal 17lat.Najwięcejprzyjemnościsprawiaimdawanieprzyjemności[cokolwiek
toznaczy].ObecnyskładtoAdamMałczyk–scenicznyprzywódca,MichałPa-

dzie. Popularne skecze: „Bar Kretyn – Swojska Chata”, „Rumpologia
czyli wróżenie z pośladków”, „Królewskikoniuszy”.

łubski–człowiekgumai scenicznykameleonczylipopularny„Buba”orazBarbara
Tomkowiak. Popularne skecze: „Urząd
Pracy”, „Taksówkarz”, „Pierwsza randka”,Zakładmatrymonialny”.
Kabaret K2 – tak pisze o sobie:
„Zwiemy, a właściwie ksywujemy się
Barciśi Mimi.Skeczepiszemyoczywiściepo to,żebywidzarozbawić.Alenie
tylko.Staramysię,żebybyły„o czymś”.

Jednak jest to staranność nienachalna,
unikamy dydaktyki. Jak ktoś chce się
tylko pośmiać, to się tylko pośmieje.
Jak ktoś szuka czegoś więcej, to znaj-

Andrzej GRABOWSKI –tojedenz najważniejszychpolskichaktorówostatniego półwiecza. Typowo słowiańska „uroda” brzuszek i łysinka, a także
wiek – sprawiły, iż twórcy sitcomu
„ŚwiatwedługKiepskich”powierzylimu
w 1999rokurolęFerdkaKiepskiego.Ponadtowystąpiłw kilkudziesięciufilmach
i serialachkreujączawszemocnei wyrazistepostacibohaterów.Na sceniekabaretowej jest intelektualną eksplozją humoru. Jego monologi od lat do łez rozśmieszają zgromadzoną na widowni publiczność.

Biletydo nabycia:od 85 złdo 95 zł
w kasieFilharmonii,TrasiePodziemnej
orazna edmaart.pl,abilet.pl,kupbilecik.pl,
biletyna.pli kabaretowebilety.pl
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Kongres i Targi TSLA Expo
już od piątku

Nie przegap GOC Custom Bike Show!
Twarda biznesowa wiedza i pasja tworzenia silnej marki, konkurencyjnych
produktów, a nawet … legendy na miarę tej, jaką zbudował Harley-Davidson - to
znajdziecie na Kongresie i Targach TSLA EXPO Rzeszów 2017, które w piątek i
sobotę (29-30 września br.) zagoszczą w G2A Arena w Jasionce. Jedną z atrakcji
jest konkurs, w którym można wygrać harleya. W sobotę na pierwszy pokaz
customowych motocykli zaprasza Game Over Cycles – firma, która stworzyła
batmobil dla afrykańskiego milionera i pierwsza wytatuowała motocykl.
Takiego spotkania jeszcze nie było. Z jednej
stronyproducencibranżymotoryzacyjnej,z drugiej
użytkownicypojazdówod motocyklipo wielkieciągnikiDAF,którez wielkimnaczepamiprzemierzają
międzynarodowetrasy.Transport,spedycja,logistyka i automotive mają wiele wspólnych mianowników,a ichspotkaniepodczaskongresuw G2AArena w Jasionce koło Rzeszowa będzie też okazją
do rozmowy o najbardziej obiecujących gałęziach
gospodarki województwa podkarpackiego.
Nad kongresempatronatobjęłoMinisterstwoRozwoju, obecność zapowiedział wiceminister Adam
Hamryszczaki marszałekwojewództwapodkarpackiegoWładysławOrtyl.
Gościekongresubędąmieliokazjęodwiedzić
odbywającesięrównolegletargi.Możejeodwie-

dzićkażdyzainteresowanytransportem,logistyką
i motoryzacją.Wstępjestbezpłatny,a możnawygrać motocykl Harley-Davidson! Szczególnie
atrakcyjniedlapublicznościzapowiadasięsobota.Opróczwielukonkursówdodatkowych,z takiminagrodamijaknp.lotna symulatorzelotów
czywizytaw wieżykontrolilotóww PorcieLotniczymRzeszów-Jasionka,będziemożnapodziwiać
niezwykłemotocykle.Harleyei zbudowanena ich
bazie customy zaprezentuje firma GOC z Lisich
Jam koło Lubaczowa. Jej właściciel, Stanisław
Myszkowski,wybudowałw Rzeszowiewyjątkowy
salon marki Harley-Davidson, a tworzone przez
jegozespółcustomyzdobywająnagrodyna największych zlotach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

–Po latachbraniaudziałuw rozmaitychkonkursach customowych w Polsce, Europie oraz
USAorganizujemywłasnykonkurs–oświadczają
w firmieGOC.–Zapraszamywszystkichposiadaczy motocykli do udziału w GOC Custom Bike
Show, który odbędzie się 30 września (sobota)
podczas targów TSLA EXPO 2017 (Transport – Automotive – Logistyka) w Rzeszowie.
Wstępna targijestbezpłatny,udziałw konkursie
również.Niemaograniczeńcodo markimotocyklaoraztypui zakresumodyfikacji.
Do wygrania będą nagrody przyznawane w następujących kategoriach:
1. Custom (wybór jury)
Pierwszemiejscebędzienagrodzonepucharem
orazkartąna zakupyw salonieGOCHarley-DavidsonRzeszówna kwotęna 500 zł.
Drugiemiejsce–puchar
2. Old School (wybór jury)
Pierwszemiejscebędzienagrodzonepucharem
orazkartąna zakupyw salonieGOCHarley-DavidsonRzeszówna kwotęna 500 zł.
Drugiemiejsce–puchar

3. Nagroda publiczności (głosowanie)
Jedenmotocyklwybranyw głosowaniupublicznościotrzymapucharorazkartęna zakupyw salonie GOC Harley-Davidson Rzeszów na kwotę
na 500 zł.
Konkurs odbędzie się na zasadzie Ride-in
Show, czyli każdy, kto wstawi swój motocykl
w dniu imprezy do godziny 13: 00 i wypełni
na miejscu krótki formularz zgłoszenia, będzie
uprawnionydo udziału.
Rozstrzygnięciekonkursuodbędziesiętegosamegodniaw godzinachpopołudniowych.Wyboru
w dwóch pierwszych kategoriach dokona jury
w składzie:DariuszGargas–CoronerCustomCycles – Fabryka Innych Motocykli, Marek Mickiewicz–BTChoppers,AdamGoraj–Kierownikprodukcji Game Over Cycles. Sponsorem nagród jest
GOCHarley-DavidsonRzeszów.
Nawet,jeśliniebudujeciewłasnychmotocykli,
warto przyjść, by zobaczyć, jakie perełki tworzą
prawdziwi pasjonaci. Może przy okazji wygracie
motocykl.
Więcej o imprezie na: www.tslaexpo.pl
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Uroczysta Gala „Carpathian Art of Fashion”
W piątek (15.09) przed Pałacem
Wodzickich w Tyczynie odbyła się
Uroczysta Gala „Carpathian Art of
Fashion”.
„CarpathianArtofFashion”towydarzenie realizowane przez Powiat Rzeszowskiw ramachProgramuInterreg V-A PolskaSłowacja 2014- 2020.Skierowane jest do ludzi kochających modę
i lubiącychsięniąbawić.
Wyzwalającyogromnepokładykreatywności konkurs, który był jednym
z działań projektu przyczynił się do powstania rezultatów niemożliwych
do osiągnięcia wyłącznie przez jednego
z partnerówprojektu.Wspólnedziałania
na tympolupodjęłyPowiatRzeszowski
oraz Miasto Svidnik. Liczne działania
składającesięna całokształtprojektum.
in. połączenie prezentacji zabytkowych

Reklama

miejsc pogranicza polsko-słowackiego
z fotografiąmiałyswojąkulminacjęwłaśnie podczas piątkowego wydarzenia
„CarpathianArtofFashion”,w ramach
któregoodbyłsiępokazłączącyhistorię
zesztukąużytkowąubrańi biżuterii.Pokaz odbył się na dziedzińcu i w pałacu
Wodzickichw Tyczynie,zaścałaprezentowanakolekcjamiaław swymzamyśle
łączyćdziedzictwokulturowei przyrodnicze Powiatu Rzeszowskiego oraz Miasta Świdnik z nowoczesnymi trendami
w modzie.
To innowacyjne wydarzenie miało
na celuposzerzeniewspółpracy,a także
zacieśnienierelacjipomiędzyspołecznościamiz regionuprzygranicznego.Ważne
jestturównieżkreowanieideikulturyjako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz edukacji obywatelskiej,
wykorzystanie elementów dziedzictwa
kulturowego, inspirowanie społecznego
ruchu kulturalnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Mieszkańcy obszaru
objętego projektem, a w szczególności
młodzież,dziękiswojemubezpośredniemuzaangażowaniui wzajemnejrywalizacjimieliokazjędo lepszegopoznaniasą-

siadów zza najbliższej granicy, ale także
poprzez nowatorskie połączenie dziedzictwa kulturowego ze współczesnymi
trendamimodyuzyskalinowespojrzenie
na kwestie własnej tożsamości narodoweji wpływudorobkuminionychpokoleńna naszeżycie.
Centralnym punktem szerokiego
projektuCarpathianArtofFashionbyła
uroczystagala,podczasktórejwśródlicznychatrakcjiodbyłsiępokazmodylokalnejprojektantki–MagdalenyWilk-Dryło, która zaprojektowała kostiumy specjalnie na tę okazję. Zaprezentowano
również zwycięskie kolekcje autorstwa
Magdaleny Bukowskiej oraz Zuzanny
L'Os Boznikovej. Młodzież oraz dzieci
z PowiatuRzeszowskiegomiałyrównież
okazjezaprezentowaćsięna scenieprezentującspecjalniezaprojektowanąna tę
okazję kolekcję koszulek nawiązujących
do Powiatu Rzeszowskiego oraz Miasta
Svidnik. Premierę podczas Gali miała
również sesja zdjęciowa wykonana specjalnie na tę okazje. Nagrodę specjalną
otrzymałapodczasGaliPaniMartaKwolek,któraswoimipracamizachwyciłaJury konkursowe. Całość wydarzenia
uświetniła doskonała muzyka wykonywana na żywo przez grupę utalentowanychmuzyków.
Pod pałac Wodzickich w Tyczynie
na tęokazjęprzybyła 50-osobowagrupa
zaproszonychgościzeSłowacjina czele
z Burmistrzem Miasta Svidnik – Janem
Holodnakiem.Na uroczystejGaliwśród
zaproszonychgościopróczStarostyRzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, który
powitał wszystkich zebranych gości,
obecnibylirównieżprzedstawicieleZarząduPowiatuRzeszowskiegow osobach
WicestarostyRzeszowskiegoMarkaSitarzaorazSkarbnikaPowiatuDanutyGargały;wójtowiei burmistrzowiegminpowiaturzeszowskiego,RadniorazpracownicyPowiatuRzeszowskiego,a takżedyrektorowie szkół i Jednostek OrganizacyjnychPowiatuRzeszowskiego.
FOT. ANGELIKA „ŻELA” CHMIEL
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Jestem uczulona na pszczółki
Rozmowa z EWĄ ZŁOTOWSKĄ

Pani Ewo, różne źródła podają
rozbieżne daty i miejsce Pani urodzenia. O wiek pytać nie będę, ale
intryguje mnie to czy jest Pani warszawianką czy góralką?
–Jestemkilkupokoleniowąwarszawianką, ale rzeczywiście urodziłam się
w Zakopanem. Przez przypadek rzecz
jasna!
???
–Tobyłybardzociężkiedlawszystkich czasy tuż po wojnie. Nasz rodzinny
domzamieniłsięw gruzy.Mamawyjechaławtedyw góryi tamurodziłamsięmiesiącprzed terminem.Alew dokumentach
mam wpisaną Warszawę. Przychodząc
na światbyłamjużpółsierotą.Mójojciec
zginął ostatniego dnia wojny. Kiedy wychodziłz kanału,zastrzeliłgosnajper.
Czyli nie mieliście Państwo okazji się poznać.
–Czasemmunawettowypominam
(uśmiech).
Na szczęście zarówno Zakopane
jak i Warszawa leżą w Polsce, a Pani słynie ze swego patriotyzmu.
–Uwielbiamnaszkraj.Góry,morze,
jeziora, lasy. Nigdzie na świecie nie widziałam tak pięknych lasów. No, może
NowaZelandiai Amazonia,alew Europieniemarówniepięknych.
Z pewnością ma Pani skalę porównawczą. Lubi Pani podróżować.
– Kocham! Sporo się włóczyłam
w swoimżyciupo świecie.Jakjużwyjeżdżałam to na długo. Kilka lat, najkrócej
okołorokubyłampozaPolską.
Jeździła Pani za chlebem?
–Tak,na szczęścieza granicąudawałomisiępracowaćw zawodzie.Grałam
na skrzypcachi śpiewałam.
Z kolei do Petersburga wyjechała Pani po to, żeby się dokształcić.
– Ukończyłam reżyserię w tamtejszymInstytucieTeatralnym. I tow terminiekrótszymniżtrwająnormalnestudia.
Taka była Pani zdolna?
–Tak,takabyłamzdolna(uśmiech).
Szczerzepanupowiem,żepodstawówki
i ogólniakanielubiłam.Za toubóstwiałamszkołęmuzyczną.Kochałamwszystko, co wiązało się z zawodem. Dlatego
szybkoi pilniesięuczyłam.
No właśnie, Pani przygoda ze
sztuką zaczęła się od muzyki.
– Zgadza się. Śpiewałam już
w przedszkolu. Chcieli, to występowałam.Jużwtedyniktniemiałwątpliwości,czymbędęzajmowaćsięzawodowo.
Zresztądobrysłuchmamdo dzisiaj,co
czasem mnie męczy, bo wyłapuję
wszystkienieczystedźwięki.Od dziecka
piłowałamteżgręna skrzypcach.Niestetyod początkuwiadomobyło,żewirtuozemniezostanę,bomamdłonie 7-letniegodziecka.Alepodziwiamludzi,którzy potrafią grać pięknie na wszelkiego
rodzajuinstrumentach.Ludzi,którzypoświęcili na naukę całą swoją młodość,

a dziś nie są nikomu potrzebni. Znam
mnóstwotakichosób,którenajzwyczajniej zostały oszukane przez życie. Dziś
wystarczywłączyćdwaguzikii jużsięma
całąkapelę.
Aktorstwo to także niewdzięczna profesja. Nie zawsze odwzajemnia okazane jej uczucie.
–Toprawda.Naszzawódbywabardzobolesny,wręczupokarzający.Często
spotyka się na swojej drodze ludzi niechętnych, złośliwych. No cóż, w aktorstwietrzebaprzywyknąćdo przełykania
gorzkichpiguł.
Na ekranie zadebiutowała Pani
w programie „Szklana niedziela”,
w którym przez dwa lata wcielała
się Pani w najmłodszą córkę Danuty
Szaflarskiej i Andrzeja Szczepkowskiego.
– Do tej roli wypatrzono mnie
w STS-ie. Po telewizji przyszło radio,
dubbing i estrada. Pani Danuta Szaflarskabyłamojąpierwsząprofesorką.Tresowała mnie jak psa (śmiech). Ale dziś
jestemjejza tobardzowdzięczna.
Nie wymieniła Pani filmu, ale
chyba świadomie.
–Oczywiście,nigdyniebyłamaktorkąekranową.Niemiałamszczęściado filmu.Zresztąw teatrzeteżniebyłomiłatwo.Przeszkodąbyłomoje 145 cmwzrostu.Zawszewyglądałamna 15-16lat.
To chyba dobrze? Nie musiała
się Pani na siłę odmładzać, jak robiły to niektóre wielkie gwiazdy.
–Terazdostrzegamtęzaletę.Kiedyś
bardzomitoprzeszkadzało.Zawszesłyszałam „Gdzie my dla ciebie partnera
znajdziemy?”. A przecież był Romek
Kłosowski, Wojciech Siemion. Od cholerybyłoaktorówniewielkiegowzrostu.
Z tego powodu nie przyjęli mnie też
do szkoły teatralnej. Po prostu zatrzaśnięto mi drzwi przed nosem. Dopiero
później zdałam egzamin eksternistyczny
w ministerstwie. Dziś bez problemu

przyjmująna aktorstwoniskieosoby,ale
teraztoolewam(uśmiech).
Mimo, że niewiele było Pani
na ekranie, jest Pani jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek.
–Bojawiem?Chybajaksięodezwę
(śmiech).Aleod parulatgłosmisięniestetyzmienia.
Lepiej pracuje się ciałem czy
głosem?
– Najlepiej jak jedno i drugie idzie
w parze.Gestumożliwiaw pewnymsensie dokończenie niewypowiedzianej

Do talerza nie będę Pani zaglądał, ale Pani dom to istne schronisko. Skąd to się wzięło?
–Chybawyssałamz mlekiemmatki.
Zarównoonajaki mójojczymteżkochalizwierzęta.Mieszkaliśmywtedyw bloku,więcniemogłammiećichza wiele.
Ale trzymałam chomiki, szczury, białe
myszki,naweturatowaneod śmiercizaskrońce.Czasemjakiśrobalsięprzyplątał.W tejchwilimampięćkotówi czterypsy.Alejakjakiśzwierzakpotrzebuje
miłości,a akuratmamywakat,tozabie-

kwestii.Samymgłosemw takiejsytuacji
nicbyśmyniezdziałali.
To dlaczego ukochała sobie Pani dubbing?
–Byłoraczejna odwrót.Toonmnie
sobie upatrzył. Przychodziło mi to z łatwością. Nigdy się nie spóźniałam, jestem zawsze gotowa do pracy, nie piję,
niepalę...
Słynie Pani z wielkiej miłości
do zwierząt.
–Chcepanzapytaćczyjemschabowe(śmiech)?

ramygodo siebie.Dombezzwierzątjest
po prostusmutny.
Pszczółki to też zwierzątka.
– Też, ale niestety jestem na nie
uczulona,więcniemamula.Alemiodek
bardzo lubię. Jestem już starszą panią
i jak do tej pory żadna osa ani pszczoła
niezrobiłamikrzywdy.
Może rozpoznają w Pani swoją
siostrę?
–Możetak!
Proszę powiedzieć szczerze,
pszczółka Maja była dla Pani szczę-

ściem czy przekleństwem?
–Jednymi drugim.Żadenaktornie
lubiszuflady.Tenzawódpolegana rozwoju,robieniuwciążczegośnowego,podejmowaniu kolejnych wyzwań, sprawdzaniusię.
Spodziewała się Pani takie sukcesu Mai?
– Ależ skąd! Wiele rzeczy robiłam
w dubbingu. Byłam raz Lolkiem, raz
Bolkiem,innymrazemPippi.W końcu
zadzwonilido mnie,żebymdałagłosjakiemuś robalowi. Kolejne serie sypały
się jak z rękawa. No i tak zostałam tą
pszczołą.
Kilka lat temu, kiedy robiono
pełny metraż o Mai, czuła Pani żal
do producentów, że tym razem nie
mówi ona jej głosem.
– Uważam, że zrobiono mi wielkie
świństwo.Aledziśkażdyswojepieniądze
wydajejaki na cochce.Jaw tymsamym
czasie zrobiłam kolejnych 40 odcinków
serialu.Czułamsięjednaktrochęosierocona,bowiększościtychwspaniałychaktorów,którzytowarzyszylimiprzed laty,
niemajużwśródnas.JedynieHenioTalar, ale w nowych odcinkach nie było
z koleijegopostaci.
My tu o zwierzętach, a przecież
jest jeszcze Pani mąż – równie znakomity aktor Marek Frąckowiak.
–Głównezwierze(śmiech)!
Mówi się, że układ aktor – aktorka nie jest najszczęśliwszy,
a Państwo od lat tworzą zgodne
małżeństwo.
– Lepiej mieć za partnera dobrego
aktora niż złego (śmiech). Zdarza nam
siękłócić,alerobimytootwarcie.Międzynaminiemażadnychpodstępów,zazdrości. Oboje rozsądnie myślimy, bardzosięwspieramy.Zawszeszczerzemówiliśmy co się nam podoba w naszych
poczynaniachzawodowych,krytykowaliśmysię.
To wsparcie jest teraz mężowi
szczególnie potrzebne, kiedy walczy
z poważną chorobą.
– Marek ostatnio dobrze się czuje.
Jestpo chemii,więcwłosymuwylazły,
aleprzyzwyczaiłsięjużdo tego.Mabardzo zdrowy organizm, więc myślę że
wszystkobędziedobrze.
Tego życzymy mężowi.
–Dziękujęw jegoimieniu.
Zawodowo bardzo dużo zrobiła
Pani dla dzieci, a sama nie zdecydowała się na potomstwo.
–Raczejlostakzdecydował.Bardzo
długo starałam się o dziecko. Niestety,
nieudałosię.Możewinęponosimojafiligranowabudowai to,żejestemwcześniakiem?Widaćtakmiałobyć.
Ale za to dzięki pszczółce Mai
wszystkie dzieci Pani są.
– Dzięki (uśmiech). Wszystkie
grzeczne dzieci. Łobuzów od razu mam
ochotęszkolić.
ROZMAWIAł MARCIN KALITA
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KRAJOWY FINAł PIOSENKI EUROWIZJI JUNIOR
Z UCZENNICĄ CENTRUMSZTUKI WOKALNEJ W RZESZOWIE – ALICJĄ REGA

Konkurs będzie transmitowany na żywo w TVP 1.
Alicja zaśpiewa utwór pt. „Mój
dom”do słówi muzykiMarkaKościkiewicza. Premiera piosenki odbędzie 26
września (wtorek) na stronie internetowejCentrumSztukiWokalnejw Rzeszowie (www. csw. info. pl), Facebooku
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
(www. facebook. com/csw. rzeszow)
oraz Alicja Rega (www. facebook.
com/AlicjaRegaPL).
Zwycięzcę,którybędziereprezentowałPolskę 26listopadabr.na JuniorEurovisionSongContestw Tbilisi(Gruzja),

wyłoni jury oraz widzowie w głosowaniuSMS.
Liczymy na Wasze głosy!
Więcej szczegółów już wkrótce.
AlicjaRegaod 2010rokuuczysię
śpiewui zdobywasceniczneumiejętno-

Reklama

ANNA CZENCZEK I ALICJA REGA CSW RZESZóW

ściw CentrumSztukiWokalnejw Rzeszowie, pracując pod kierunkiem Anny
Czenczek–dyrektortejszkołyorazpomysłodawczyni i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów
Carpathia Festival”. W Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie Alicja rozwija
swojepasjei zainteresowania,pracując
nad emisjągłosu,interpretacjąpiosenki,ruchemscenicznym,dykcjąi recytacją z elementami gry aktorskiej, ubiorem scenicznym, uczy się także zasad
charakteryzacji i stylizacji. Centrum
SztukiWokalnejdbao wizerunekmłodejwokalistki,zajmujesięrozwojemjej
kariery i promocją. Uczęszcza również
do Gimnazjum Dwujęzycznego w TarnowieorazPaństwowejSzkołyMuzycznej II stopnia,wydziałjazzowy,klasagitaryw Tarnowie.
AlicjazostaławybranaprzezAnnę
Czenczek spośród uczniów Centrum
Sztuki Wokalnej do reprezentowania
szkoły na castingu do telewizyjnego
muzycznego programu TVN „Mali Giganci”. Pomyślnie przeszła casting,
w którym konkurowały ze sobą dzieci
z całejPolskii trafiłado grupy„Czaderek”prowadzonejprzezaktorkęAnetę

Teodorczuk-Perchuć. Dziewczynki
w rywalizacji grupowej zajęły drugie
miejsce, natomiast Alicja została nagrodzona w rywalizacji indywidualnej–najlepszygłos I edycjiprogramu
„MaliGiganci”. 5maja 2015rokuukazała się płyta „Mali Giganci” wydana
przezUniversalMusicPolska.Znalazły
się na niej dwa utwory w wykonaniu
Alicji–„I willloveagain”z repertuaru
Laury Fabian oraz „There you’ll be”
z repertuaru Faith Hill. Pierwsza piosenkaotwieracałyalbum,zawierający
trzynaścieutworóww wykonaniuutalentowanychdzieci–uczestnikówprogramutelewizyjnego.
W 2016 roku Alicja, zgłoszona
przez Cent rum Sztuk i Wok aln ej
w Rzes zow ie, przes zła elim in ac je
do kolejnegotelewizyjnegoprogramu
talent show TVP 1 „Hit Hit Hurra!”.
Spośród 800 zgłoszeń, do castingu
zaproszono 150 osób, a ostatecznie
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Po wstęp nych pre se lek cjach,
któ re od by ły się w TVP w War szawie, jest nam mi ło po in formować, że Ali cja Re ga – uczen ni ca
Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szowie kształ cą ca się pod kie run kiem An ny Czen czek – dy rek tor tej szko ły oraz dy rek tor i po my sło daw czy ni Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Pio sen ki „Rze szów Carpa thia Fe sti val”, wystą pi w Fi na le Kon kur su Pio sen ki
Eu rowi zji Ju nior 2017, któ ry od bę dzie się 1 paź dzierni ka br.

do udziału w programie wybrano 22
wykonawców.Przezjedenaścieodcinków jury w składzie: Edyta Górniak,
HirekWronai BartekCaboń,oceniało
wykonania uczestników, którzy śpiewali solo, w duetach i tercetach największe hity polskie i zagraniczne
oraz występowali z gwiazdami polskiej estrady. Alicja Rega wystąpiła
z zespołem Sound’n Grace i znalazła
się w finale, do którego dostało się
sześć osób z największą sumą punktów za wszystkie występy. Zwycięzcę
prog ram u wyb ier ali telew id zow ie
w głosowaniu SMS-owym. W finale
zaśpiewała utwór Czesława Niemena
pt. „Dziwy jest ten świat” i zajęła II miejsce.
Wystąpiłarównieżw programieTVP
ABC „Petersburski Music Show”, gdzie
prezentowałaswojeumiejętnościwokalnena ScenieTalentów.
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Nowoczesne nawigacje GPS

przewidują, co stanie się na drodze

Reklama

Popyt na urządzenia GPS wciąż rośnie. Do 2023 r. ma rosnąć średnio 12,9 proc. rocznie, pomimo że
na rynku pojawia się coraz więcej
smartfonów wyposażonych w funkcję
nawigacji. Już dziś nawigacje samochodowe są w stanie samodzielnie
rozpoznawać znaki drogowe, ostrzegać przed wypadkami, zanim zobaczy je kierowca, lub omijać zakorkowane ulice. W przyszłości jednak ich
możliwości będą jeszcze większe.
– Innowacyjne rozwiązania opierają
się na połączeniu sił internetu, GPS-a oraz nowości technicznych wprowadzanych przez producentów samochodów. Już dziś umiemy rozpoznać sytuację,w którejsamochódzmieniapasruchu. Samochody potrafią odczytywać
znakidrogowe,potrafiąutrzymywaćodpowiedni dystans od innych pojazdów
na drodze–mówiw rozmowiez agencją
informacyjną Newseria Innowacje Karol
Hołdyński, dyrektormarketinguw firmie
TomTomTelematics.
Wedługraportu„GPSTrackingDeviceMarket”firmybadawczejMarkets&
Markets rynek urządzeń GPS osiągnie
do 2023rokuwartość 2,89mlddolarów.
Średni roczny wzrost w latach 2017–2023mawynieść 12,9proc.
Pomimodużegonaciskuzestronysmartfonów, których zdecydowana większość
wyposażonajestw odbiornikiGPSi nawigację samochodową, urządzenia wyspecjalizowane w tym celu bronią się
na rynku przede wszystkim innowacyjnymfunkcjami.
–W przyszłościwidzimymożliwości
połączenia samochodu z infrastrukturą,
która będzie informowała o wolnych
miejscach parkingowych, o tym, że
za chwilę zmieni się światło drogowe,
dzięki czemu kierowca będzie w stanie
dostosować prędkość tak, aby ruch był
bardziej płynny, dzięki temu bardziej
efektywny,tańszyi powodującymniejza-

nieczyszczeńśrodowiska –twierdziKarol
Hołdyński.
Pierwsze nawigacje samochodowe
opierałysięwyłączniena lokalizacjiw ramachsystemuGPSoraz zainstalowanych
na stałemapach,któremożnabyłoconajwyżej aktualizować. Obecnie łączność
GPS(i GLONASS)totylkoczęśćfunkcjonalności tego typu urządzeń. Równie
istotne są dane na bieżąco pobierane
przez internet, a w przypadku urządzeń
wbudowanych – integracja z innymi zaawansowanymi systemami samochodu
odpowiedzialnymi m. in. za bezpieczeństwo.
–Inteligentnesystemyucząsięstylu
jazdy,dziękitemusąw staniezaadaptować swoje rozwiązania bezpośrednio
do danejosoby.Systemywiedzą,żeza zakrętem jest jakiś wypadek, znają stan
techniczny pojazdu, wiedzą, w jaki sposóbreagujena zakręty,sąw staniespowodować zmniejszenie prędkości, gdy wiemy,żezakrętbędziebardziejostry.Wiemy, co wydarzy się za górą, jesteśmy
w stanie ominąć niebezpieczne miejsca
na drodzei wypadki –tłumaczyekspert.
Jakwynikaz raportu„Wypadkidrogowew Polscew 2016roku”Komendy
Głównej Policji, w wypadkach drogowych w 2016 r. śmierć poniosło 3026
osób. W porównaniu z rokiem 2015 to
o 3proc.więcejofiarśmiertelnych.Rannychw wypadkachzostałoponad 40tys.
ludzi,w tymponad 12tys.ciężko.Z danychKGPwynika,żeod 2011rokuliczba ofiar systematycznie spadała
aż do 2016r.Jednymz zadańnowoczesnych nawigacji jest pomoc w unikaniu
wypadków.
–Częśćsamochodówjużdziśmasystemy alarmujące pogotowie o tym, że
wydarzył się wypadek, część samochodówjestrównieżw stanierozpoznać,jakie jest nasilenie ruchu na danej drodze–mówiKarolHołdyński.
ŹRóDłO: NEWSERIA. PL
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Toyota i Mazda łączą siły

Coraz większa popularność ekologicznych pojazdów sprawia, że producenci samochodów łączą siły w pracy nad ich rozwojem. Toyota i Mazda zapowiadają stworzenie pojazdów elektrycznych o zaawansowanej koncepcji
łączności. W 2020 roku w wyniku tej współpracy mają powstać akumulatory nowej generacji, o szybszym czasie ładowania i zdolne do pokonywania większych dystansów. W przyszłości będzie również wykorzystywana
technologia samochodów elektrycznych zasilanych wodorem.
Japońskie koncerny samochodowe,
Toyota i Mazda, będą razem pracować
nad samochodami elektrycznymi nowej
generacji. Firmy wymieniły się akcjami–Toyotaweszław posiadanie 5proc.
udziałów Mazdy, Mazda – 0,25 proc.
udziałóww Toyocie.
– Wzajemnenabycieakcjitopewien
symbol naszej woli współpracy na rzecz
rozwijania technologii przyszłości. Szczególniew obszarzesamochodówelektrycznych,łącznościz sieciąoraz zaawansowanych metod produkcyjnych – podkreśla
w rozmowie z agencją Newseria Biznes
JeffGuyton,prezesMazdaMotorEurope.
Corazwiększezainteresowaniesamochodami ekologicznymi sprawia, że producenciczęstodecydująsiępołączyćsiły
w pracachnad samochodaminowejtechnologii. Zwłaszcza że kwestią niedalekiej
przyszłości może się okazać rywalizacja
na rynkumotoryzacyjnymz graczamiIT.
WspółpracaToyotyi Mazdymaprzyspieszyć prace nad technologią elektryczną.
Zyskaćna tymmająobiefirmy.
– Mazda,jakomniejszafirma,zyskuje dostęp do najnowocześniejszych osiągnięćToyoty,którepomogąnamw rozwoju produktów. Toyota z kolei zyskuje
partnera,którywprawdziejestmniejszy,
alektóregoprodukty,takiejakoferowane
dziśMazda 6lubCX5,mogąśmiałokonkurowaćz największymigraczamiw branży –wskazujeGuyton.– Współpracabędzie skutkować stworzeniem bardziej

efektywnychpojazdówelektrycznychkolejnejgeneracjii zaawansowanejkoncepcji
łączności.
Toyotaudostępniarozwiązaniadotyczącewykorzystaniaelektrycznoścido napędzania aut i systemów ładowania akumulatorówtypuplug-In.Koncernmajuż
dużedoświadczeniew zakresie pojazdów
hybrydowych. Pierwszy Prius wyjechał
na drogiw 1997roku.Samochódnie był
coprawdaładowanyz gniazdka,a do bakuwlewałosiębenzynę,alepracowałciszeji spalałznaczniemniejpaliwa.Potem
przyszedłczasna hybrydytypuplug-in.
– Na drogachcałegoświatamamyjuż
prawie 11 milionów hybryd użytkowanychprzez klientów.Mamyteżsporedoświadczenia w tym zakresie. W Polsce
sprzedażsamochodówhybrydowychz rokuna rokjestwręczgalopująca.Na polskiedrogitylkow tymrokuwjedziepraktycznie 18 tysięcy hybrydowych toyot
i lexusów.Toponad 30proc.całejnaszej
sprzedażyw Polsce.Topokazuje,jakważnymelementemw całościowejsprzedaży
nowychsamochodóww Polscesąhybrydy –podkreślaRobertMularczyk,PRmanagerw ToyotaMotorPoland.
Z danychToyotywynika,żew I półroczu 2017rokusprzedażhybrydwyniosła nieco ponad 208 tys. (wzrost o 44
proc.rdr.).Hybrydystanowiąobecnie 40
proc.całkowitejsprzedażyToyotaMotor
Europe (50 proc. w Europie Zachodniej
i 9proc.w EuropieWschodniej).

– Jeżeliporuszamysięsamochodami
hybrydowymipo mieście,to 50–70proc.
dystansupokonująonez wykorzystaniem
silnika elektrycznego. Mówimy, że nasze
hybrydysąpółelektrykami,todla nasbardzoważnypoligon,zwłaszczażejużniedługo wkroczymy do Europy z naszymi
samochodami czysto elektrycznymi, ale
hybrydybędądla naszawszebardzoważnym elementem sprzedażowym – zapowiadaRobertMularczyk.

Przyszłościąmotoryzacjisąsamochody elektryczne. Międzynarodowa AgencjaEnergiipodaje,żena koniec 2016roku na świecie było ok. 2 mln samochodów elektrycznych, a według różnych
prognoz w latach 2030–2040 może być
ich już 100 mln. European Automobile
Manufacturers Association (ACEA)
wskazuje,żew 2016rokuw UEzarejestrowano ponad 155 tys. samochodów
z napędemelektrycznym(w Polscenieco
ponad 0,5tys.).
– Najbliższa przyszłość technologii
elektrycznych to dodawanie bardziej
efektywnychelementówdo silnikówspalinowychw celuzwiększeniaichwydajności.Społeczeństwoodczujeefekty,kiedy
zastąpimytradycyjnepaliwabardziejekologicznym odpowiednikiem. Na świecie
jeździponad 500milionówsamochodów
z silnikami spalinowymi. Ich zastąpienie
pojazdami elektrycznymi zajmie wiele
czasu.Byćmożepo drodzezostaniewynalezione ekologiczne biopaliwo oparte
na skroplonym gazie albo paliwo syntetyczne, które pozwoli nam radykalnie
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych –oceniaJeffGuyton.
W 2021 roku ma ruszyć wspólna
fabryka Mazdy i Toyoty, a rocznie
z taśmmontażowychmacorokuzjeżdżaćok. 300tys.samochodów.Początkowobędątodotychczasprodukowane
modele,aleobiefirmyzapowiadająduże inwestycje w pojazdy elektryczne.
Toyota deklaruje, że do 2050 roku
wszystkiejejsamochodymająmiećzerową emisję spalin. Łącznie na tegoroczne badania i rozwój obie firmy
przeznaczą ponad 10 mld dol.
(przy czymblisko 90proc.budżetustanowiąśrodkiToyoty).

– W 2020 roku pokażemy zupełnie
nowągeneracjęakumulatorów,którepozwoląsamochodomelektrycznymToyoty
i Mazdy pokonywać większe dystanse
i zdecydowanie skrócić czas ładowania
akumulatorówpo kabluz gniazdka –mówi Robert Mularczyk. – Pracujemy też
nad samochodem elektrycznym na wodór.Mirai,pierwszyseryjnieprodukowany wodorowy samochód Toyoty, to nic
innego jak auto elektryczne napędzane
prądem, który uzyskujemy z reakcji
w ogniwachpaliwowychwodoruzgromadzonegow bakuz tlenem –dodajeprzedstawicielToyoty.
W eksploatacji dotychczas dostępnych samochodów elektrycznych największą barierą jest długi czas ładowania, wynoszący nawet kilkunaście godzin. Samochody napędzane wodorem
mają znacznie większy zasięg (do 700
km) i kilkuminutowy czas ładowania.
Dodatkowo wodór jest znacznie bezpieczniejszyniżbenzynaczyLPG.Przez
to,żejeston 14razylżejszyod powietrza,szybkounosisiędo góry,nie stwarzajączagrożenia.Możebyćuzyskiwany
w sposób nieszkodliwy dla środowiska
i nieemitujespalin.
– Obecnie w Polsce brakuje stacji
do tankowania wodoru. Zakładamy, że
do połowy 2018 roku pojawią się już
pierwszestacjewodorowe.Całazachodnia Europa ma już zbudowaną taką
wstępnąsiećstacji.Kiedypojawiąsięstacje,otworzymydostępnośćdla sprzedaży,na początkulimitowanej,potemz rokuna rokcorazwiększej,naszegowodorowego auta elektrycznego Mirai także
dla polskich klientów – zapowiada RobertMularczyk.
ŹRóDłO: NEWSERIA. PL
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Babie lato w ogrodzie i na balkonie

Początek jesieni jest równie przyjemny i ciepły niczym wiosenne lub
letnie dni. Jest to czas, kiedy liście
nabierają kolorów, a przestrzeń wokół nas mieni się odcieniami złota
i czerwieni, niczym królewskie szaty.
Dlatego jest to doskonały okres
na odpoczynek w otulonym ciepłymi
barwami ogrodzie, a także spędzanie chwil w gronie przyjaciół i rodziny. O tym jak przygotować nasze otoczenie na babie lato, aby czerpać
przyjemność garściami, opowiada
Joanna Makul, ekspert Bonami. pl.

Wyjątkowy nastrój
Ogród zasługuje na naszą uwagę
przez całą dobę, aby przyciągał wzrok
także w nocy wystarczy delikatnie go
oświetlić.Dodatkowodziękitemubędziemymoglikorzystaćz naszegoprywatnego azylu także wieczorami. Akcentem,którywprowadziodrobinęromantycznej atmosfery są girlandy
świetlne. Możemy opleść je wokół altanki,drzewalubna bariercebalkonu.
Na Bonami.plznajdziemywielepropozycji lampek w różnych odcieniach – stworzymy kolorową przestrzeń, mieniącą się wieloma barwami
lubjasne,spokojneotoczenie.„Wyjątkowy nastrój wprowadzają również
świece.Dbająonenietylkoo oprawę

świetlną, ale także o piękny zapach.”–podpowiadaJoannaMakul.

Wygoda i funkcjonalność
„W ogrodzie powinno znaleźć się
miejsce do odpoczynku – wygodne
i funkcjonalne fotele, leżaki czy sofy,
na którychbędziemymogliodetchnąć
po całymdniupracy.
Natomiast jeżeli lubimy gościć
w naszych progach rodzinę i przyjaciół–idealnymwyposażeniemnaszego
ogrodubędzienarożnikw komplecieze
stolikiem,dostępnyw ofercieBonami.
pl. Wokół niego pomieści się wiele
osób,a dodatkowojestłatwyw pielęgnacji.

Całoroczne kwietniki
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Prace ogrodowe jednym mogą
sprawiaćwieleprzyjemnościi relaksu,
a dla innych być niemiłym obowiązkiem. Dlatego warto wyposażyć się
w funkcjonalne akcesoria, które ułatwią nam porządki. Para rękawic, fartuchogrodniczy,matapod kolonalub
kolorowakonewkanietylkoumiląnam
czas, ale dodadzą naszej przestrzeni
odrobinękoloru.MarkaOrlaKiely,dostępnana Bonami.ploferujestarannie
wykonanedodatkido ogroduw ciekawychbarwach.
Na Bonami. pl znajdziemy wiele
akcesoriów, które pomogą utrzymać
namw czystościi porządkunaszzielony azyl. Stworzymy funkcjonalną
i przyjemną przestrzeń. Dzięki takim
dodatkomjakodpowiednieoświetlenie
czy nowoczesne, wygodne meble zadbamy, aby nasz ogród, taras czy balkonbyłyprawdziwąoaząspokojuprzez
całyrok.

