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Dzień Otwarty Polskiego Radia Rzeszów
Już po raz kolejny Polskie Radio Rzeszów
zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 3
maja w siedzibie Radia, przy ulicy Zamkowej 3
w Rzeszowie.

Reklama

Reklama

W programie: zwiedzanie Polskiego Radia Rzeszów,
spotkanie z dziennikarzami, konkursy i atrakcje dla dzieci
z audycją Zamkolandia, koncert wokalno-taneczny w wykonaniu Solistów i Grupy Artystycznej z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pod kierownictwem Anny Czenczek,
pokaz tańca Szkoły „AKSEL”, gry planszowe z Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin, fotobudka
oraz koncerty gwiazd (scena na radiowym dziedzińcu): laureata programu Idol – Bartasa Szymoniaka i grupy swingowo-rockowej Czarno – Czarni.
Bartas Szymoniak – Laureat 4 edycji programu „IDOL”,
wokalista, beatboxer, instrumentalista, autor muzyki i tekstów. Występował na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, min. Festiwal w Opolu, Sopot
Top Trendy, Festiwal w Węgorzewie, Jarocin Festiwal czy
Taste of Polonia w Chicago, a także w Belgii, Austrii
i na Ukrainie. Podczas występów towarzyszy mu jedynie gitarzysta i wokalista – Michał Parzymięso.
Marek Sierocki powiedział o nim: „Ty tworzysz nowy
gatunek muzyki „, podobnie napisał Onet. pl

Bartas Szymoniak

fot. Krystian Becker
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Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej:

Bogu dzięki, że jestem w Boguchwale
Niższy ZUS i CIT dla małych firm
oraz 300 zł dla każdego ucznia
na wyprawkę szkolną – to przykłady zmian proponowanych przez
rząd, o których mówiła minister E.
Rafalska podczas spotkania
z mieszkańcami Boguchwały k.
Rzeszowa. Gospodarzem tego wydarzenia był Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.
– Rząd cieszy się ogromnym społecznym poparciem m. in. dlatego, że
dotrzymujemy składanych obietnic.
Niektórzy mówią: „nie zrobiliście jeszcze tego, czy tamtego…”. To prawda,
ale pamiętajmy, że dopiero weszliśmy
w trzeci rok rządzenia, a realizacja pewnych projektów wymaga przecież czasu – powiedziała E. Rafalska.
Wymieniając zrealizowane przez
rząd obietnice wspomniała m. in. o programie „500 plus”, obniżeniu wieku
emerytalnego, podniesieniu minimalnej
stawki godzinowej wynagrodzenia, wprowadzeniu ograniczenia handlu w niedziele oraz uszczelnieniu luk w systemie podatkowym. Głównym tematem spotkania było jednak omówienie kolejnych,
proponowanych przez rząd, zmian.
Niższe podatki oraz wyprawka
szkolna
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

Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski, wita minister Elżbietę Rafalską, mieszkańców
Boguchwały, samorządowców i parlamentarzystów
Jednym z projektów jest niższy
ZUS dla mniejszych firm. Nowa składka byłaby zdecydowanie bardziej proporcjonalna w stosunku do zarobków.
Dla mniejszych przedsiębiorstw po raz
kolejny zostanie obniżony podatek CIT,
z 15 proc. do 9 proc. Samorządy będą
mogły liczyć na spore dotacje przeznaczone na budowę i naprawę dróg gminnych i powiatowych. Na ten cel zosta-

nie utworzony fundusz w wysokości
ok. 5 mld zł.
Poważnym wsparciem dla rodzin będzie wyprawka (tzw. dobry start), czyli
program, który zakłada, że każdy uczeń
w wieku szkolnym (do ukończenia 18
lat) otrzyma 300 zł przed rozpoczęciem
roku szkolnego. Środki te będą przysługiwały bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców.

15. ŚWIĘTO PANIAGI

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,

Dla rodziny, seniorów i osób niepełnosprawnych
E. Rafalska poruszyła też problem
starzejącego się społeczeństwa. Przypomniała, że po objęciu władzy przez PiS
tzw. wskaźnik dzietności wynosił 1, 38
proc, a w 2017r – już 1, 45 proc. Aby
utrzymać tendencję wzrostową, planowane jest wdrożenie projektu „Mama
plus”. Rozwiązanie to zakłada, że jeżeli
w ciągu 24 miesięcy od narodzin pierwszego dziecka rodzice zdecydują się
na drugie, to wydłużony zostanie im
o trzy miesiące urlop rodzicielski. Urlop
będzie płatny na poziomie 100 proc. Mają też być dodatkowe preferencje, m. in.
dostępność do żłobka i przedszkola. Premie za urodzenie drugiego dziecka są m.
in. w Austrii i Finlandii.
Nowe propozycje zapewniają także
prawo do minimalnej emerytury dla niepracujących kobiet, które wychowały
czworo (i więcej) dzieci. Aktualnie prawo do takiej emerytury przysługuje kobietom, które mają co najmniej 20-letni
staż pracy.
W ciągu najbliższych kilku lat rząd
przeznaczy także ok. 23 mld zł na program „Dostępność plus”, którego celem
jest poprawa życia seniorów i osób niepełnosprawnych. E. Rafalska stwierdziła,
że trwają konsultacje i doprecyzowanie

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

szczegółów tego projektu po to, aby zaproponowane rozwiązana spełniały oczekiwania wszystkich zainteresowanych.
– Spotkanie w Boguchwale było doskonałym dowodem na to, że obecny
rząd nie przygotowuje nowych rozwiązań
w oderwaniu od rzeczywistości, „gdzieś
tam, za biurkiem”. Przedstawiciele rządu
spotykają się z mieszkańcami, pytają ich
o zdanie, wysłuchują uwag. To właśnie
taki kontakt z rządzącymi nasi rodacy cenią sobie najbardziej – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski, gospodarz
spotkania.

Zachwyciła się Podkarpaciem
Podczas spotkania z mieszkańcami
E. Rafalska nie ukrywała faktu, że… zachwyciła się Podkarpaciem. – Bogu dzięki, że jestem dziś w Boguchwale i w tym
regionie. Porządek, ład i estetyka, rozwój
gospodarczy, czego przykładem jest Park
Naukowo –Technologiczny, cudowne
krajobrazy… Wszyscy mogą wam tego
pozazdrościć – powiedziała.
W ramach wizyty E. Rafalska odwiedziła także w Górnie: Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Są to placówki prowadzone przez
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
PiOtR WRóbel

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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Prezydent Duda
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nagradza podkarpacką firmę
Cieszę się, że firma z Podkarpacia
odnosi sukcesy, jest nagradzana.
Serdecznie gratuluję – powiedział
marszałek Władysław Ortyl wręczając dyplom od prezydenta RP Andrzeja Dudy panu Zygmuntowi Osipowi, właścicielowi Masarni OSIP
z Wierzawic.

Reklama

Firma ta otrzymała Nagrodę Prezydenta RP oraz statuetkę w Konkursie Praskiej Giełdy Spożywczej POLSKI
SMAK 2017. Wręczano je podczas
EKOGALI – międzynarodowych targów
produktów i żywności wysokiej jakości
pod koniec 2017 roku.
Do rywalizacji o główną nagrodę
zgłoszonych zostało 29 produktów od 13
producentów. Zwycięzca otrzymał
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy specjalną nagrodę – pió-

ro wieczne. Nagrodę Prezydenta Andrzeja Dudy przyznano Masarni Osip za produkt „Kiełbasa Szynkowa z Pieprzem”.

Marszałek wręczył dyplom w towarzystwie dyrektora Praskiej Giełdy
Spożywczej Janusza Dąbrowskiego. Za-

bierając głos, Janusz Dąbrowski podkreślił walory smakowe wytwarzanych
produktów przez Masarnię Osip oraz
zwrócił uwagę na rodzinny charakter
firmy w rozwój której angażują się dzieci właściciela.
Praska Giełda Spożywcza swój doroczny Konkurs Polski Smak, zwieńczony przyznaniem wybranym produktom
żywnościowym statuetek Polski Smak,
zorganizowała w 2017 roku podczas
Międzynarodowych Targów Produktów
i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA – które odbyły się w G2A Arena
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego
w Jasionce koło Rzeszowa.
Masarnia OSIP jest rodzinną firmą
Zygmunta i Kamila Osip, ma siedzibę
w Wierzawicach. Prowadzona jest

od roku 2012 r. Pracuje w niej również
żona pana Zygmunta, córki i synowie.
Jest to trzecie pokolenie rodziny Osip,
które zaangażowało się w branżę wędliniarską. W masarni wytwarzane są
swojskie produkty według tradycyjnych, rodzinnych przepisów. Masarnia
specjalizuje się w produkcji wyrobów
wędzonych. Są to m. in. kiełbasy szynkowe, kiełbasy wiejskie, szynki, kabanosy, schaby, balerony, salcesony, pasztety. Zakład przerabia miesięcznie
ok. 12 ton mięsa, ma swój własny sklep
oraz dwa sklepy mobilne. Na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wpisane ich cztery wyroby.
AleKSANDRA GORZelAK-NieDUżY
biURO PRASOWe UMWP
FOt. KACPeR KRAUZ

Reklama
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Śpiewający Bruce Lee
Rozmowa z wokalistą GRZEGORZEM HYŻYM
Urodził się 27 maja 1987 roku
w Gnieźnie. Uwielbia sport. Trenował karate, ju jitsu, capoeirę.
Jednk jego największą pasją
okazała się muzyka. Przez cztery lata współtworzył lokalne zespoły. W końcu zdecydował się
spróbować swoich sił w „X-Factorze”. Choć zajął w nim drugie
miejsce, spełniło się jego największe marzenie. Wydał płytę.
Album „Z całych sił” szybko pokrył się złotem, a piosenki
„Na chwilę” i „Wstaję” stały się
prawdziwymi hitami.
– Wystąpiłeś w ii edycji programu „X-Factor”. Nie wygrałeś go,
a jednak to właśnie o tobie zrobiło
się głośno, niemal z dnia na dzień
stałeś się idolem.
– Zająłem w nim drugie miejsce,
czyli jednak na podium (uśmiech). Mimo, że nie wygrałem gotówki, to i tak
osiągnąłem to, co zamierzałem. Od początku traktowałem swój udział w programie jako trampolinę do kariery. I chyba się udało. Przede wszystkim mogłem
zaprezentować się szerokiej publiczności.

No i zainteresowałem swoją osobą wytwórnię płytową. Własny album to było
moje największe marzenie. Spełniło się.
Czego chcieć więcej!
– Krążek „Z całych sił” spodobał się słuchaczom, a promujące go
single „Na chwilę” i „Wstaję” stały

się przebojami. Jednak nie jest to
tylko i wyłącznie twój projekt, nie
firmujesz go tylko własnym nazwiskiem. to efekt współpracy z bartkiem Zielonym, ukrywającym się
pod pseudonimem tabb.
– Cieszę się, że stanęliśmy sobie

na drodze (uśmiech). Bartek zainteresował się moim głosem jeszcze na etapie
emisji „X-Factora”. Już wtedy wiedział,
że chce abyśmy nagrali coś wspólnie. Nie
żałuję, bo to znakomity kompozytor
i producent. Po rozmowach z wytwórnią,
spotkałem się z nim. Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że od pierwszych słów
nadajemy na tych samych falach, złapaliśmy wspólny język. Owocem tej naszej
wspólnej gadaniny jest płyta. Bartek jest
autorem kompozycji, ja napisałem teksty. Wsparła mnie w tym Karolina Kozak, która znakomicie potrafiła przelać
na papier moje emocje. Ten album jest
dosłownie nimi otulony.
– Zetknięcie z „X-Factorem” nie
było twoim pierwszym spotkaniem
z muzyką, miałeś z nią kontakt
od wczesnego dzieciństwa.
– Zgadza się. Mój dziadek grał
na akordeonie, wujek nauczył mnie grać
na gitarze, a ciotka na dudach. Kiedy spotykamy się w większym gronie jest naprawdę wesoło. Święta w naszym domu
są jak typowy jam session (uśmiech).
– A kiedy pojawił się śpiew?
– W 2010 roku w jednym z poznańskich klubów właśnie na imprezie typu
jam session odważyłem się skonfronto-

wać swój głos z publicznością. Wtedy
znajomi zaproponowali mi założenie własnej grupy. Tak powstały BrytFunky,
a później formacja Grzegorz Hyży &
Band.
– Zanim na poważnie pochłonęła Cię muzyka, imałeś się różnych
zajęć.
– Zgadza się. Interesowały mnie finanse, byłem po trosze biznesmenem
(uśmiech). Pracowałem w banku. Poza
tym moją drugą wielką pasją jest sport.
Wiele lat trenowałem sztuki walki, m. in.
ju jitsu, karate. Moim idolem był Bruce
Lee. Przez dziesięć lat zajmowałem się
także capoeirą. Zdobyłem nawet stopień
instruktora w tej dziedzinie.
– A teraz co jest dla Ciebie ważniejsze, sport czy muzyka?
– Sportu nigdy się nie wyrzeknę, bo
kocham czynny wypoczynek, ale siłą rzeczy spadł on na drugi plan. Postanowiłem
postawić wszystko na jedną kartę, czyli
na muzykę. Teraz albo nigdy. Skoro moja płyta została tak dobrze przyjęta, będę
próbował robić kolejne kroki, by spełniać
swoje muzyczne marzenia. W tym się
spełniam i czuję naprawdę szczęśliwy.
ROZMAWiAł MARCiN KAlitA
FOt. SONY MUSiC

XIX Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe

balonowy Puchar Polski
29 kwietnia 2018 lotnisko, rynek
15.00-18.00, lotnisko
I Krośnieńskie Mistrzostwa Paralotniowe
o puchar Prezydenta Miasta Krosna
Operator: Aeroklub Podkarpacki. Szkoła
Lotnicza – sekcja paralotniowa
20.00, rynek
Impresje muzyczne
Zamieszańcy
21.00, rynek
Uroczyste otwarcie zawodów
Prezentacja załóg balonowych
30 kwietnia 2018 lotnisko
11.00-18.00
Strefa warsztatowa
Warsztat naukowy: Planetarium, Dziecięcy Uniwersytet Techniczny
Warsztat maszyn latających: balony
Operator: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
13.00-18.00
Piknik na trawie (strefa relaksu)
20.00-24.00
Balonowe par ty
Muzyka pop (radio hits)
Dj Alex Light
Dj Carry
Dj Mirjami
21.00
Nocna prezentacja balonów

BALONY NAD KROSNEM

1 maja 2018 lotnisko
11.00-18.00
Strefa warsztatowa
Warsztat naukowy: Planetarium, Akademia Młodego Inżyniera
Warsztat maszyn latających: samoloty
Operator: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

11.00-14.00
Pokazy lotnicze
Z udziałem zespołów akrobacji lotniczych,
nowoczesnych i zabytkowych maszyn latających oraz skoczków spadochronowych
Operator: Lotnisko Krosno Sp. z o.o.

13.00-18.00
Piknik na trawie (strefa relaksu)

20.00-24.00
Balonowe par ty
Muzyka retro (lat 80/90.)
Dj Juri
Dj Carry
Dj Danny White

2 maja 2018 lotnisko
11.00-18.00
Strefa warsztatowa
Warsztat naukowy: Planetarium, Akademia Młodego Naukowca
Warsztat maszyn latających: latawce
Operator: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
13.00-18.00
Piknik na trawie (strefa relaksu)

18.00
Balonowe koncer ty
i SHA-Vii
CHRiS JAGGeR'S ACOUStiC tRiO
SOUND'N'GRACe
GRZeGORZ HYżY

Dodatkowe atrakcje:
1-2 maja 2018, lotnisko
I Podkarpacki Zlot Samolotów Lekkich
Operator: Lotnisko Krosno Sp. z o.o.
---

30 kwietnia – 2 maja 2018, około
godziny 6.00 i 18.00
Konkurencje balonowe
Uzależnione od warunków atmosferycznych, a miejsce ich star tu oraz zakończenia jest ustalane na bieżąco przed rozpo-

częciem poszczególnych konkurencji
przez Dyrektora Spor towego Zawodów
Operator: Fundacja Otwar tych Serc im.
Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej
--Dodatkowe atrakcje*
Skoki w tandemie, loty zapoznawcze,
lot paralotnią w tandemie, wzloty balonem na uwięzi
* Uzależnione od warunków atmosferycznych
– Skoki w tandemie
Operator: Reaktor 24
– Loty na paralotni w tandemie
Operator: Aeroklub Podkarpacki. Szkoła
Lotnicza- sekcja paralotniowa
– Loty zapoznawcze szybowcem
Operator: Aeroklub Mielecki im. Braci
Działowskich
Operator II: Aeroklub Podkarpacki. Szkoła
Lotnicza – sekcja szybowcowa
– Wzloty balonem na uwięzi
Operator: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
Szczegóły dotyczące cen, zamówień, rezer wacji u poszczególnych operatorów
usług
--Wesołe miasteczko oraz punkty handlowe i gastronomiczne:
29 kwietnia 2018 (10.00 – 20.00), 30
kwietnia – 2 maja (10.00 – 24.00)

Reklama
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Miejska dżungla, oaza spokoju, a może aromatyczny ogródek
Odpoczynek na łonie natury
to coś, co, zwłaszcza latem,
lubią chyba wszyscy. Ale co
zrobić w sytuacji, kiedy
do urlopu daleko, a o własnym ogrodzie czy działce
możemy tylko pomarzyć?
Odpowiedź brzmi: wykorzystać do maksimum to, co daje nam balkon albo taras.
Najlepiej oczywiście niskim
kosztem – satysfakcja (i relaks) gwarantowana!
Dzięki odpowiedniej aranżacji balkonu czy tarasu możemy dosłownie w moment przenieść się w zupełnie inne miejsce. Wiele zależy oczywiście od tego, gdzie
mieszkamy i jaką powierzchnią dysponujemy, ale w zasadzie każdą przestrzeń można przeobrazić tak, by dawała nam radość.
Z dużym tarasem problem jest mniejszy – wiklinowy stolik, krzesła i leżak,
do tego trochę roślin (im więcej, tym lepiej) i już mamy świetne miejsce do odpoczywania. Większy kłopot mogą mieć ci,
którzy swój własny kawałek natury
w mieście muszą zmieścić na kilku metrach kwadratowych. Ale i na to jest sposób – nawet niejeden. Tu znajdziecie trzy
propozycje, które nie wymagają dużych
nakładów finansowych i skomplikowanych oraz czasochłonnych prac. Bo w koń-

na przykład pomalować na biało i nadać
im rustykalnego klimatu albo dodać
wzorki – jeśli nie mamy talentu do rysowania, wystarczy znaleźć ładny szablon
w sieci, wydrukować go, wyciąć w odpowiednich miejscach, przejechać wałkiem
lub pędzlem z kolorową farbą i gotowe.
Po drugie skrzynki kosztują mniej niż kilkanaście doniczek na każdą z roślinek
z osobna. Po trzecie, łatwo je przesuwać
i nosić – docenimy tę wygodę, zabierając
je do kuchni, by przyrządzić coś z naszych ziół. Nie musimy ich stawiać tylko
na podłodze – jeśli mamy na balkonie
choć kawałek wolnej ściany, wystarczy
przykręcić do niej tzw. kątowniki czy
podpórki na półki i postawić na nich
skrzynki. To naprawdę proste!

Miejska dżungla
cu lato jest od tego, żeby odpoczywać,
prawda?

Aromatyczny ogródek
To opcja dla osób ceniących sobie
praktyczność i tych, które dysponują naprawdę małą przestrzenią „balkonową”.
W takich przypadkach idealnym wyjściem jest stworzenie własnego ogródka
z ziołami. To rozwiązanie ma właściwie
same plusy: szałwia, bazylia, tymianek,
rozmaryn czy mięta są nie tylko tanie
i bardzo łatwe w uprawie, ale też ładnie
wyglądają i pięknie pachną (darmowa se-

sja aromaterapii w pakiecie).
Jeśli dodamy do tego jeszcze krzaczek z pomidorkami, które niebawem – w letnim słońcu dojrzeją naprawdę szybko, możemy mówić o pełni szczęścia. Bo nie dość, że nasz balkon jest pełen zieleni, to jeszcze możemy ją spożytkować w kuchni – posiłki przygotowane
z dodatkiem własnoręcznie wyhodowanych roślin naprawdę smakują lepiej.
W tym przypadku świetnym rozwiązaniem jest trzymanie ziół w większych,
drewnianych skrzynkach. Po pierwsze
dlatego, że możemy je dowolnie ozdobić:

Tu obowiązuje jedna zasada – im więcej roślin, tym lepiej. Jeśli mamy w domu
jakieś wysokie kwiaty doniczkowe, które lubią słońce, wystawmy je na balkon. Mniejsze możemy ustawić na stojaku – chodzi
o to, by stworzyć ścianę zieleni.
Jeśli należymy do osób, które potrafią „ususzyć” nawet kaktusa, nic nie szkodzi. Wystarczy wyprawa do kwiaciarni
po… liście. Idealnie do tego celu nadadzą
się te z anturium, aralii, aspidistry, monstery czy waszyngtonii – ta ostatnia wygląda jak liście palmowe, więc świetnie
przywoła klimat ciepłych krajów. Ich plusem jest to, że są tanie (kosztują po mak-

symalnie kilka złotych za sztukę), bardzo
wytrzymałe (ich żywotność to nawet dwa
miesiące) i łatwo dostępne. No i wystarczy włożyć je do jakiegokolwiek pojemnika z wodą – nadadzą się nawet zwykłe butelki, na przykład po winie, które możemy posmarować klejem i owinąć sznurkiem konopnym, by uzyskać maksymalnie naturalny efekt. Jeśli do tego opleciemy barierki sztucznym bluszczem, możemy śmiało zacząć się chwalić własnym kawałkiem dżungli w swoim domu.
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extra Szkolna Stołówka
wystartowała 2. edycja programu

Dzieci uczęszczające do szkoły spożywają w niej nawet 2-3 posiłki dziennie.
Dlatego tak ważne jest, by miały one
możliwość zjadać je w miejscu dla nich
przyjaznym, bezpiecznym i w pełni funkcjonalnym. Spełniająca te wymogi szkol-

na stołówka pozwoli uczniom komfortowo spędzać czas podczas posiłku, a także
może pomóc w nauce właściwych nawyków żywieniowych. „W takiej odpowiedniej przestrzeni dzieci chętnie będą spożywały posiłki, jednocześnie ucząc się zasad wspólnego spędzania czasu przy stole
oraz racjonalnego gospodarowania jedzeniem”, podkreśla Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków
Żywności, partnera społecznego akcji.
O taką stołówkę szkoły podstawowe mogą się starać, przystępując do programu
„Extra Szkolna Stołówka”, którego inicjatorem jest marka Delma.

Szkoły rywalizują o remont stołówki
W konkursie towarzyszącym programowi „Extra Szkolna Stołówka” nagrodą
główną jest sfinansowanie remontu stołówki o wartości 30 000 złotych. Wziąć

w nim udział może każda szkoła podstawowa, która zarejestruje się na stronie
www.extrastolowki.pl. Rejestracji dokonuje dyrektor placówki lub inna osoba
dorosła za jego zgodą w okresie od 1 marca 2018 r. do 17 czerwca 2018 r.
Do zgłoszenia należy dodać aktualne
zdjęcie szkolnej stołówki wraz z krótkim
opisem, dlaczego to właśnie w tej placówce powinna ona zostać wyremontowana. Od 1 kwietnia 2018 r. do 17
czerwca 2018 r. każdy z nas może głosować na dodane zdjęcia. Każdego dnia dozwolone jest oddawanie 1 głosu o wartości 1 punktu. Na stronie internetowej
programu będą się również pojawiały zadania, za które szkoła może zdobyć dodatkowe punkty. Realizacje zadań specjalnych zostaną opublikowane w galerii
prac na stronie internetowej www.extrastolowki.pl.

Stołówka po remoncie z 1. edycji programu „Extra Szkolna Stołówka”
SP NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BISKUPCU
Stołówki zostaną wyremontowane
w pięciu szkołach – w czterech, które
zdobędą największą liczbę głosów, oraz
w szkole wybranej przez jury programu.
Dodatkowo w 50 kolejnych placówkach
w rankingu eksperci Federacji Polskich
Banków Żywności przeprowadzą warsztaty dotyczące mądrego gospodarowania
żywnością. 50 następnych szkół otrzyma
zestaw akcesoriów dekoracyjnych
do szkolnej stołówki.

Reklama

Trwa program „Extra Szkolna
Stołówka”, którego celem
jest poprawa warunków,
w jakich dzieci spożywają
posiłki w szkole, a także edukacja dotycząca kształtowania w najmłodszych właściwych nawyków żywieniowych oraz niemarnowania
żywności. Partnerem społecznym programu, podobnie jak w poprzednim roku,
jest Federacja Polskich Banków Żywności.

Regulamin programu znajduje się
na www.extrastolowki.pl.
inicjator programu – Delma
Partner społeczny – Federacja
Polskich banków żywności
Dla najmłodszych mamy niespodzianki, związane z programem
extra Szkolna Stołówka.
Pierwszych 5 osób, które zadzwonią w czwartek, o godz. 10
pod nr 603 790 207 otrzyma niespodziankę.

Reklama
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Walczyk z bachatą

Bachata to rodzaj muzyki i tańca, który powstał
i pierwotnie ewoluował
w wiejskich i rolniczych
terenach Dominikany.
Tematyka tego rodzaju
utworów jest przede
wszystkim romantyczna
i uczuciowa. Najczęściej
mówią one o smutku
i złamanym sercu. Często jest ona porównywana do bluesa.
Została ona wymyślona przez służących, którzy śpiewali piosenki do tej muzyki na koniec dnia pracy. Tworzyli muzykę na nietypowych instrumentach,
przedmiotach łatwo dostępnych, niekoniecznie instrumentach muzycznych.
W niektórych częściach Dominikany słowa bachata używa się na określenie śmieci, ale jednak większość ludzi twierdzi, że

oznacza przede wszystkim zabawę, imprezę. Niektórzy twierdzą, że termin wywodzi się z włoskiego ballata, używanego
na określenie muzyki popularnej kilka
stuleci wstecz na Półwyspie Apenińskim.
Bachata nie rozpoczynała swojej kariery
jako taniec uwielbiany na salonach i mocno popularny, jak to ma miejsce w dzisiejszych czasach.
Niedawno warsztaty właśnie z bachaty zorganizowała dla miłośników tańca rzeszowska szkoła Lemon Salsa.
Współorganizatorem wydarzenia była
Estrada Rzeszowska, która udostępniła
tancerzom gościnne progi Podziemnej
Trasy Turystycznej.
– Taniec ten jest bardzo zmysłowy
i uczuciowy, tańczony często w bardzo
bliskim kontakcie pomiędzy partnerami.
Eksponujący jednak przede wszystkim
partnerkę – podkreśla Kamil Walczyk,
właściciel szkoły.
Trzydniowe warsztaty poprowadzili
znakomici, polscy instruktorzy: Duda &
Julia, którzy prowadzą obecnie zajęcia
głównie w Warszawie oraz Raś i Jankowska, założyciele największej szkoły bachaty w Polsce. Obie pary prowadzą też liczne warsztaty w kraju i za granicą.
teKSt i ZDJĘCiA: MARCiN KAlitA
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Ogromny sukces zawodniczki Leżajskiego klubu
Kyokushin Karate w Mistrzostwach Polski Seniorów!
De cy zją sę dziów, oprócz za szczytnego pierwszego miejsca, Julia
otrzymała dodatkowo tytuł Najlepszej Za wod nicz ki tur nie ju. War to
w tym miej scu do dać, że Jul ka
na swoim koncie ma zdobyty złoty
medal w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców (18-21 lat) w 2017r., 3
miejsce w Mistrzostwach Europy seniorek oraz złoty medal w Pucharze
Polski Juniorów. Jako juniorka wielokrotnie stawała na najwyższym podium w różnych zawodach karate
rangi mistrzowskiej w Białorusi, Mołdawii i Hiszpanii.
Mniej szczęścia w losowaniu miała najbardziej utytułowana zawodnicz ka Iza be la Dec, któ ra już
w pierwszej walce trafiła na bardzo
mocną zawodniczkę Natalię Wódka
z klubu Ippon Konstańcin Jeziorna.
Niestety przeciwniczka – Natalia
Wód ka oka za ła się lep sza. Traf ne
i szybkie mae geri trochę wybiły ją
z ryt mu. Sę dzio wie zde cy do wa li
wyższość Natalii.
45 Mistrzostwa Polski Kyokushin
seniorów z udziałem 112 zawodników reprezentujących 54 kluby Karate z terenu całej Polski odbyły się 21
kwietnia 2018 w Limanowej.

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.
Podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Karate Kyokushin Julia Żak
wy gra ła
trzy
wal ki.
Pierw szą – z Klaudią Krocz – przez wskazanie sę dziów, dru gą – z Sa bi ną
Lach – poprzez ippon, po upływie
połowy regulaminowego czasu walki
w pół fi na le, czy li trzech mi nut.
Ostatni i najcięższy pojedynek stoczyła z Natalią Wódką. Po upływie
trzech minut walki sędziowie nie byli
w stanie stwierdzić przewagi u żadnej z przeciwniczek, co poskutkowało dwu mi nu to wą do gryw ką, któ ra
również nie zadecydowała o zwycięstwie żadnej z dziewczyn.
Dopiero po kolejnych dwóch minutach walki Julii udało zdobyć się
waza-ari poprzez wykonanie techniki
mawashi geri na strefę jodan, co zadecydowało o jej wygranej. Ponadto,
pod czas tur nie ju za wod nicz ka po myślnie przeszła test Tameshiwari
(łamania desek), obowiązkowy dla
każdego zawodnika, który zakwalifikował się do finałowej czwórki.

MA ReK GRZe SiK

Międzynarodowy Turniej

Udanie wystartowała niewielka reprezentacja małych judoków z Millenium Rzeszów na Międzynarodowym Turnieju Dzieci Judo w Warszawie Legia Cup.

http://marekgrzesik.pl/

Judocy Milleniumz tegomocnego
turniejuw sumieprzywieźlisześćmedali:
złotowywalczyłIgorLampartdo 60 kg,
srebroAdamDereńdo 55 kga brązPawełSurdeldo 38 kg,FranciszekGrechuta do 30 kg, Ignacy Dziepak do 30 kg
(młodsi)orazLenaKuziado 30 kg.Nieźle spisali się również Szymon Lampart
do 33 kgi BartłomiejSobczykdo 55 kg
oraz Igor Domowicz do 39 kg plasując
siętużza podium.W turniejuwystartowało blisko pół tysiąca dzieci z Polski,
Białorusii Ukrainy.Podkarpaciereprezentowali jedynie zawodnicy i zawodniczki
z MilleniumRzeszów.
MAReK GRZeSiK
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Rośnie liczba luksusowych aut

Reklama

Na polskich drogach przybywa luksusowych samochodów. Do 2022 roku
ich liczba może rosnąć nawet o 10
proc. rocznie – wynika ze statystyk
Deutsche Banku. W 2017 roku w Polsce zarejestrowano 176 tys. aut premium. Tych luksusowych, których ceny przekraczają 215 tys. zł, już znacznie mniej – nieco ponad 140. Będzie
ich jednak coraz więcej, bo przybywa
zamożnych Polaków, a ci ponad połowę wszystkich wydatków na dobra
luksusowe przeznaczają właśnie
na samochody. Dla klientów ważniejsze od posiadania, staje się użytkowanie. Dlatego coraz częściej Polacy
decydują się na leasing.
– Rynek samochodów luksusowych
z roku na rok zdecydowanie wzrasta.
Zwiększa się popyt na te samochody,
przede wszystkim dzięki dogodniejszym
formom finansowania. Samochody stają
się coraz bardziej dostępne – ocenia
w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Paweł Ciołkiewicz, kierownik sprzedaży Bentley Warszawa.
Dla polskich klientów ważniejsze jest
korzystanie niż posiadanie auta. Dlatego
chętnie korzystają z leasingu, przede
wszystkim
przedsiębiorcy,
bo
ten – zwłaszcza w przypadku samochodów droższych – po prostu się opłaca.
– Wprowadziliśmy nowe formy finansowania samochodów. To przede
wszystkim leasing z wysoką wartością
na koniec, gdzie klient płaci wyłącznie
za użytkowanie. Klienci coraz rzadziej
chcą posiadać, a coraz częściej użytkować
samochody. Poza tym znacznie lepiej wygląda taka cena – samochód kosztuje już
nie 1,3 mln zł, ale 14 tys. zł miesięcznie
netto – mówi Paweł Ciołkiewicz.
Ceny samochodów luksusowych
mogą sięgać kilku milionów. Na polskich
drogach samochodów luksusowych jest
jednak coraz więcej.

– Ceny u nas zaczynają się od 900
tys. zł, średnia wartość to 1,5 mln zł.
Na zakup tego typu samochodów decydują się przede wszystkim przedsiębiorcy, właściciele większych firm,
prężnie działających, menadżerowie – wymienia przedstawiciel Bentley
Warszawa.
Jak tłumaczy Ciołkiewicz, na większe zainteresowanie samochodami luksusowymi wpływa też coraz bogatsza
oferta.
– Mamy między innymi nowy model
Bentleya Continentala. To samochód,
który pojawił się po 14 latach od poprzedniego modelu. Mamy także Bentleya Bentaygę, do niedawna jeden z najszybszych SUV-ów na świecie – przekonuje Ciołkiewicz. – Bentayga spełnia wiele funkcji. To auto sportowe z silnikiem 6-litrowym W12, gdyż przyspiesza
w 4,1 sek. do setki, offroader, bo dobrze
radzi sobie w trudniejszym terenie, i luksusowa limuzyna. Samochód jest też fenomenalnie wykończony.
Z analiz Deutsche Banku wynika, że
do 2022 roku liczba luksusowych samochodów w Polsce będzie stale rosła, nawet o 10 proc. w skali roku. Z kolei Zion
Market szacuje, że na całym świecie wartość tego rynku do 2022 roku wzrośnie
do 23,2 mld dol. W Polsce rynek samochodów premium i luksusowych mógł
w 2017 roku być wart 12,3 mld zł (analizy KPMG „Rynek dóbr luksusowych”).
To największy segment rynku dóbr luksusowych (blisko 60 proc.). Z danych
KPMG wynika, że w 2017 roku sprzedano ponad 61 tys. aut z najwyższej półki.
Rynek samochodów luksusowych jest
znacznie mniejszy – w 2016 roku sprzedano ich 141, w 2017 roku – tylko
po trzech kwartałach ich liczba sięgnęła 146 (najwięcej Maserati – 88, Bentley
i Ferrari – po 21).
ŹRóDłO: NeWSeRiA. Pl
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Kosmiczne puszki w atmosferze

9 minisatelitów – CanSatów, rozmiarów puszek po napojach wzbiło
się w powietrze i przeprowadziło
różnorodne badania podczas opadania na ziemię. Cansaty bezpiecznie
wylądowały
i
wróciły
do rąk właścicieli – uczniów gimnazjów i liceów, którzy zaprojektowali własne misje badawcze minisatelitów, a potem je zrealizowali
na poligonie wojskowym.

cji i niezbędne czujniki. Wielu zespołom
udało się wyposażyć swoje minisatelity
w dodatkowe narzędzia pomiarowe.
Zwycięska drużyna badała powierzchnię terenu za pomocą samobieżnego łazika, zamontowanego na pokładzie cansata i wykonującego analizy
po lądowaniu minisatelity. Głównym założeniem projektu było to, że łazik będzie poruszał się po z góry ustalonej trasie. Po uruchomieniu wykonywał po każdym swoim ruchu zdjęcie, pozwalające
udokumentować otoczenie, w jakim się
przemieszczał. Badał również w sposób
ciągły temperaturę oraz ciśnienie.
Ekipa CanSatieros będzie reprezentować Polskę na konkursie European
CanSat organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną na Azorach
w dniach
28 czerwca –1 lipca 2018 roku.

W polskim finale międzynarodowego konkursu European CanSat zwyciężyła drużyna CanSatieros z zespołu szkół
nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
z Dębicy. Drugie i trzecie miejsce zdobyły odpowiednio drużyny CanIntoSpace
z Zielonej Góry i Real TSSM z Warszawy. Za wyjątkowe rozwiązania techniczne wyróżniona została drużyna Rocket

Genius Club – Elektryk Słupsk.
Konkurs Cansat, organizowany
przez ESERO aktywizuje uczniów
i uczennice gimnazjów i liceów z całej
Polski. Jego uczestnicy uczą się poprzez
tworzenie i konstruowanie. Do realizacji
zaplanowanych badań używają nowoczesnych technik komputerowych. CanSat
to satelita złożony z mikroprocesora, anteny i niewielkiego spadochronu, zamkniętych w puszce po napoju. Musi się
w niej zmieścić także system zasilania,
komputer pokładowy, moduł komunika-
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