Święto Paniagi
Impreza kulturalna organizowana przez
Urząd Miasta Rzeszowa i Estradę
Rzeszowską na ulicy
3 Maja w Rzeszowie.
3 maja 2014r. czyt. str. 13
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Balony nad Krosnem

Sprzedam 58 mkw. nowych jeszcze
zapakowanych paneli firmy KAINDL
o nazwie HALTI. Klasa ścieralności AC4
o wymiarach 1380x193 x 7mm. W gratisie
oferuje listwy przypodłogowe o długości 2,5
m 22 szt., łączenia narożnikowe wewnętrzne
i zewnętrzne oraz łączenia między listwami.
Cena za mkw. -26 zł, możliwy zakup
mniejszej ilości. Tel. 697666696.

Największa impreza plenerowa w
południowej Polsce 30 kwietnia - 4
maja 2014r.
czyt. str. 15
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Karol Okrasa: Kuchnia to ciężka praca

Proszę powiedzieć parę słów o początkach Pańskiej kariery…
- Muszę przyznać, że nie
od razu wiedziałem, do
jakiej szkoły pójść. Mój
tata powiedział, żebym
poszedł do technikum
gastronomicznego. Jeśli nie wiem, co robić w
życiu, to przynajmniej
nie będę chodził głodny.
Tak też zrobiłem. Po pewnym czasie
gotowanie stało się moją pasją. Nigdy
nie miałem problemów z nauką. Skońreklama

czyłem Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Warszawie. Dzięki szkole
przez pierwsze dwa lata studiowałem za
darmo. Byłem studentem wieczorowym
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a jednocześnie pracowałem w Hotelu Bristol. Było ciężko. Jednak od początku była przy mnie żona, którą poznałem jeszcze w technikum.
A teraz...
- W zawodzie jestem od 18 lat. Prowadzenie restauracji to ciężka praca

przez 365 dni w roku. To praca, o której
ciągle się myśli. To nie tak, że jestem znany i każda restauracja by mnie zatrudniła. Program telewizyjny i kampania reklamowa, w której biorę udział, to rzeczy
dodatkowe. Przede wszystkim jestem kucharzem-rzemieślnikiem. Rzemiosło wyrabiałem przez wiele lat.
Co sądzi Pan o młodych
krotoszyńskich kucharzach?
- Oni mają pasję tworzenia. Mogą
zostać szefami kuchni, otworzyć własne

restauracje, w których - mam nadzieję kiedyś wszyscy się spotkamy.
A kto może zostać kucharzem?
- Kucharz, którego przyjmuję, musi
chcieć pracować. Trzeba mieć swój kręgosłup moralny. I ja staram się to przekazać innym. To jest piękne w tym zawodzie, że człowiek może decydować, co komuś podaje.
„Wiel ko pol ska Ga ze ta Lo kal na
Kro to szyn”
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Jakie rośliny balkonowe najlepiej wybrać w tym roku? Tym, którzy nie mają czasu i funduszy, a zależy na pięknie ustrojonym balkonie, znawcy polecają gatunki kwitnące najdłużej.

To takie kwiaty, które wytrzymują od
chwili posadzenia, czyli najczęściej w połowie maja, i wytrzymują aż do przymrozków, a nawet mrozów. Rekordzistą w tej
kwestii jest pelargonia w odmianie rabatowej i zwisającej, która może zdobić balkon
nawet do listopadowych szarug. Wytrwałe
są również lobelie, pełne drobnych kwiatów. Występuje w odmianie niebieskiej,
białej, fioletowej i różowej. Rośnie bardzo
szybko i tworzy wiszące kule. Łatwo można ją również podzielić i poprzesadzać do
mniejszych doniczek.

reklama

Ogród
Jednym z ciekawszych kwiatów balkonowych jest bez wątpienia fuksja. Zaskakuje setkami odmian pod względem kształtów kwiatów, jak i koloru. Najczęściej
można spotkać je w odcieniach od różu
po fiolet, biel, pomarańcz, po soczystą
czerwień. Osiąga wysokość od 20 cm do
ponad metra. W skrzynkach balkonowych
najlepiej sprawdzi się niska odmiana o zwisających pędach. Ten kwiat preferuje miej-
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balkonowy

sca lekko zacienione, ostre promienie słońca powodują opadanie liści.
Bacopakwitnie od czerwca do września. Jest rośliną jednoroczną. Jej kwiaty
są małe, pojedyncze i białego koloru.
Nie jest mocno ukwiecona jak wymieniona już lobelia i dzięki temu może być
wykorzystywana jako roślina uzupełniająca w kwiatowych kompozycjach. Dobrze
rośnie w miejscach nasłonecznionych
lub półcienistych.
Łatwa w uprawie jest również gipsówka. Ma zwisające pędy i drobne białe
reklama

lub różowe kwiaty. To roślina o lekkim
wyglądzie, lubiąca ciepłe i słoneczne stanowiska.
By kwiaty jak najdłużej zdobiły nasz
balkon, trzeba zapewnić im odpowiednie
warunki. Pojemniki, w których zamierzamy zasadzić rośliny,muszą być duże i dość
głębokie (przynajmniej 50 cm głębokości),
koniecznie z otworami odprowadzającymi
nadmiar wody. Nigdy nie sadzimy kwiatów zbyt gęsto, ściśnięte nie będą mogły
się rozrosnąć. (DK)
„Ełc ka Ga ze ta Po wia to wa”
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Kolejna kanapka dołącza
do Stars of America
w McDonald’s®!

reklama

W menu sieci nadal królują Stars of
America. 9 kwietnia do kanapki New
York Beef Classic oraz Frytek Amerykańskich dołącza nowa gwiazda –
Classic Beef & Pepperoni. W ofercie
nadal znajduje się Chicken Caesar
McWrap oraz trzy lodowo-malinowe
specjały.

Mięso w kanapkach New York Beef Classic i Classic Beef & Pepperoni
to 100% soczy stej wołowiny, która w
połączeniu z dodatkami przywodzi na
myśl prawdziwe amerykańskie bur gery. Pierw sza z nich, NYBC, to klasyka
sma ku. Oprócz mię sa kompo zycję
tworzą ser cheddar, dwa plastry pomidora, krojona sałata, ogórki pikle i zaostrzająca smak czer wona cebula. Całości dopełniają sos kanapkowy oraz
musztarda. Classic Beef & Pepperoni
przypadnie do gustu zdeklarowanym
mięsożercom. Poza wołowiną znajduje
się w niej wybor na kiełbasa pepperoni,
sałata batawia, ostre papryczki, prażona cebula oraz sos kanapkowy. Kukurydziana bułka podkreśla smak kompozycji. Do obydwu kanapek doskonale pasują Frytki Amerykańskie z aksamitnym sosem śmie tanowym.
Chic ken Ca esar McWrap to
pszenny placek otulający pierś kurczaka z wykwintnym sosem cesar skim, rukolą, krojoną sałatą, dwoma plastrami
pomidora i chrupiącymi grzankami.
Fani McFlur ry Lion lub KitKat
mogą teraz zamówić swój ulubiony
deser z pole wą malinową. Wśród lodowych specjałów znalazły się również
Shake o smaku waniliowo-malinowym
zawierający puree malinowe oraz duże
lody z pole wą malinową.
Zapraszamy na fanpage McDonald’s
Polska
www.facebook.com/McDonaldsPolska
i
www.mcdonalds.pl
Dla czytelników mamy podwójne
zaproszenia do zrealizowania w dowolnej restauracji McDonald’s, proszę
dzwonić 24 kwietnia, o godz.9.
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tel. 17 852 10 06,
603 790 207
s.gajos@extra-media.pl

Reklama
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„Święto Paniagi”
W dniu 3 maja 2014 roku w Rzeszowie już po raz jedenasty odbędzie się
„Święto Paniagi” – impreza kulturalna organizowana przez Urząd Miasta Rzeszowa i Estradę Rzeszowską
na ulicy 3-go Maja i al. Lubomirskich
w Rzeszowie.
Kościół i Plac Farny, Rynek, ul.
3 Maja, Al. Lubomirskich

z godz. 9.30 – UROCZYSTA MSZA
ŚWIĘTA z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kościele p. w.
Św. Św. Wojciecha i Stanisława (Fara)
z godz. 11.00 – UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNE pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki (Rynek)
z godz. 12.00 – UROCZYSTA PARADA z udziałem: Orkiestry Szałamaistek
i Zespołu Mażoretek INCANTO z WDK
w Rzeszowie, akrobatów KAS AZS UR,
studentów WSIZ w Rzeszowie, Dziewczęcej Orkiestry Dętej w Rzeszowie, Chóru
CANTILENA Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przy UR, aktorów rzeszowskiego
Teatru „Maska”, szczudlarzy z Wydziału
Sztuki UR, młodzieży z Zespołu Szkół
Technicznych w Rzeszowie oraz Kapeli
Podwórkowej „Rzeszowskie Wiarusy”
SCENA POD WIEŻĄ FARNĄ

Prowadzenie: Jolanta Janson
z godz. 12.15 – Oficjalne otwarcie
Święta Paniagi przez Prezydenta Miasta
Rzeszowa Tadeusza Ferenca.
z godz. 12.25 – pokaz akrobatów
KAS AZS UR – aktualnych Mistrzów Polski, finalistów Mistrzostw Europy i Świata.
z godz. 12.40 – występ Orkiestry Szałamaistek i Zespołu Mażoretek INCANTO z WDK w Rzeszowie.
z godz. 12.55 – występ Dziewczęcej
Orkiestry Dętej z MDK w Rzeszowie.
z godz. 13.15 – program przygotowany przez Instytut Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt. „Taniec językiem
narodów”
– wystąpienie studentów z Malezji,
– wystąpienie studentów z Kazachstanu,
– wystąpienie studentów z Ukrainy.
z godz. 13.50 – program przygotowany przez Zespół Szkół Gospodarczych
w Rzeszowie:
– pokaz sukien ślubnych w wykonaniu modelek ze Szkoły Modelek ZSG,
– pokaz stepu,
– pokaz ćwiczeń na piłkach gimnastycznych,
– pokaz free style drink.
z godz. 14.35 – „Modna PaniAga” –
pokaz mody miejskiej przygotowany
przez Agencję COCOMODA z Rzeszowa.
z godz. 15.00 POLONEZ – korowód
taneczny na Paniadze z udziałem: Zespołu Pieśni i Tańca BANDOSKA WDK,
Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca POŁONINY PRz, Akademii Tańca Miczałowscy, Zespołu Tanecznego ROZTAŃCZONE NUTKI SP 2, Dziecięcego Zespołu Artystycznego UŚMIECH MDK,
Zespołów Tanecznych RDK, Tanecznego
Klubu Sportowego GASIEK, Szkoły Tańca AKSEL.
z godz. 15.30 – pokazy tańca ulicznego przygotowane przez Szkołę STREET
LIFE z Rzeszowa.
z godz. 16.05 – ILUMINUJĄCY TANIEC SMOKA i LWA Szkoły Chow Gar
Kung Fu z Rzeszowa.

z godz. 16.20 – ZUMBA – zabawa taneczna.
z godz. 16.35 – program estradowy
polskich piosenek z lat 60. i 70. w wykonaniu Sekcji Wokalnej Klubu 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
z godz. 17.30 – spektakl jednego
aktora – monodram pt. „Fir ma Por tretowa” (reż. Paweł Sroka, muz. Wiktor
Marut) w wykonaniu Sylwii Gawury
z jarosławskiej Grupy Teatralnej PLASTER, przygotowany przez Wydział
Sztuki UR.
z godz. 18.00 – przygotowanie
przed koncertem Renaty Przemyk.
z godz. 18.30 – KONCERT RENATY
PRZEMYK Z OKAZJI 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ.
z godz. 19.50 – zakończenie i zaproszenie na koncert FORMACJI PLATEAU
– „Projekt Grechuta” z gościnnym udziałem Ani Wyszkoni, Martyny Jakubowicz
i Janusza Yaniny Iwańskiego na scenie
przy Ratuszu.
SCENA PRZY RATUSZU

Prowadzenie: Janusz Majkut
z godz. 13.30 – rozgrywki i zabawy
sportowe przygotowane przez Politechnikę Rzeszowską.
z godz. 14.25 – występ wokalny Patrycji Chmiel z Rzeszowskiego Domu Kultury (filia „Słocina”).
z godz. 14.40 – występ wokalistów
z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.
z godz. 15.00 POLONEZ – korowód
taneczny na Paniadze z udziałem: Zespołu Pieśni i Tańca BANDOSKA WDK,
Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca POŁONINY PRz, Akademii Tańca Miczałowscy, Zespołu Tanecznego ROZTAŃCZONE NUTKI SP 2, Dziecięcego Zespołu Artystycznego UŚMIECH MDK,
Zespołów Tanecznych RDK, Tanecznego
Klubu Sportowego GASIEK, Szkoły Tańca AKSEL.
z godz. 15.30 – Pokazy taneczne:
Zespół Pieśni i Tańca BANDOSKA
WDK (10 min.), Studencki Zespół Pieśni i Tańca POŁONINY PRz (10 min.),
Akademia Tańca Miczałowscy (20
min.), Zespół Taneczny ROZTAŃCZONE NUTKI SP 2 (15 min.), Dziecięcy
Zespół Artystyczny UŚMIECH MDK
(10 min.), Zespoły Taneczne Rzeszowskiego Domu Kultury (44 min.), Zespół
Klaps gr. E (4 min.), Klaps gr. C (4
min.), Klaps gr. przygotowawcza (4
min.), Scena Tańca Mini Colibrii (5
min.), Scena Tańca Alipsi (5 min.), Scena Tańca Colibrii (5 min.), Beskid (6
min.), Bollywood (11 min.), Taneczny
Klub Spor towy GASIEK (20 min.),
Szkoła Tańca AKSEL (20 min.).
z godz. 18.10 – „Modna PaniAga” –
pokaz mody miejskiej przygotowany
przez Agencję COCOMODA z Rzeszowa.
z godz. 18.25 – zaproszenie na koncert RENATY PRZEMYK z okazji 25-lecia działalności artystycznej na scenie
pod Wieżą Farną.
z godz. 20.00 – KONCERT FORMACJI PLATEAU – „PROJEKT GRECHUTA” Z GOŚCINNYM UDZIAŁEM ANI
WYSZKONI, MARTYNY JAKUBOWICZ I JANUSZA YANINY IWAŃSKIEGO.
z godz. 21.20 – zakończenie i zaproszenie na bezpłatny pokaz filmu pt. NIC
DO OCLENIA na otwarcie Kina Letniego „ZORZA”
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BALONY NAD KROSNEM – XV GÓRSKIE
ZAWODY BALONOWE
30 kwietnia – 04 maja 2014 r.
Największa impreza plenerowa nie tylko
na Podkarpaciu, ale
i w całej Polsce. Zawody
balonowe charakteryzują
się wysokim prestiżem,
który z roku na rok się
zwiększa. Dzięki zawodom
Krosno stało się jednym
z największych ośrodków
sportów
balonowych
w Polsce. Nie ma drugiego
takiego miasta, w którym
odbywałaby się tak duża
impreza balonowa!
Nie zmien nie orga ni za to ra mi impre zy jest
Fundacja Otwartych Serc
im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, Prezydent Krosna, w imieniu którego działa głównie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza oraz gospodarz podstawowej areny zawodów Aeroklub Podkarpacki. Natomiast z roku na rok rośnie zaangażowanie organizatorów, by impreza była coraz atrakcyjniejsza dla jej odbiorców, zaś balony były jak
najbliżej ludzi. Te dążenia niekiedy niweczy pogoda i choć rzeczy,
na które nie mamy wpływu nie powinny drażnić, to jednak wszyscy
wiedzą, że powoduje to frustrację organizatorów i rozczarowanie licznie zgromadzonych widzów. Jednak w tym roku aura ma wszystkim
sprzyjać – mówi Zygmunt Jerzyk – Dyrektor Organizacyjny XV GZB.
W programie wiele sportowych i muzycznych emocji. Sprawdź program imprezy.
PROGRAM IMPREZY
30 kwietnia 2014 r. (środa) – Rynek

18.00 – Daniel Hic – mistrz akordeonu ze Słowacji
19.30 – Black Dust
21.00 – Uroczysta inauguracja XV Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych
01 maja 2014 r. (czwartek) – Lotnisko Aeroklubu Podkarpackiego

6.00 i 18.00 – Konkurencje balonowe
10.00 – 18.00 – Prezentacja jachtów krośnieńskich żeglarzy
12.00 – Ogłoszenie wyników konkursu „Narysuj świat przez okno
Oknoplast”
Oknoplast zaprasza wszystkie dzieci do bezpłatnej zabawy na dmuchanych zamkach i trampolinach od 1 – 4 maja w godzinach 10.00 –
18.00
14.00 – 17.00 – Munduriada – Turniej służb mundurowych
18.00 – 23.00 – Hip Hop Day – DJ Noriz, Boris ZTNS, Projekt Boomelant, Eskaubei, Dwa Sławy, Rasmentalism, Zeus,
02 maja 2014 r. (piątek) – Lotnisko Aeroklubu Podkarpackiego

6.00 i 18.00 – Konkurencje balonowe
13.30 – 15.00 – Akcja „Aktywne Krosno” – Obywatel PRO i Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”
17.00 – Koncerty muzyczne: Slnovrat, Groovinscy, Pajujo, Enej
21.00 – Nocny pokaz balonów
03 maja 2014 r. (sobota) – Lotnisko Aeroklubu Podkarpackiego

6.00 i 18.00 – Konkurencje balonowe
18.00 – Koncerty muzyczne: Mindfield, Ciryam, IRA
21.00 – Nocny pokaz balonów
04 maja 2014 r. (niedziela) – Lotnisko Aeroklubu Podkarpackiego

16.00 – Koncerty muzyczne: Dawid Kwiatkowski, The Friends,
Strachy na Lachy
Studio Balonowe – 1 – 4 maja, godz. 11.00 – 17.00
(Balonowe studio prosto z płyty lotniska – spotkania, prezentacje,
rozmowy, konkursy)
Piknik na lotnisku – 1 – 4 maja 2014 godz. 11.00 – 23.00
(lunapark, kiermasze rozmaitości, gastronomia, statyczna wystawa
lotnicza, wystawa jachtów, miasteczko Oknoplast dla dzieci)
Miasteczko Oknoplast – 1 – 4 maja godz. 10.00 – 18.00 zaprasza
wszystkie dzieci do bezpłatnej zabawy na dmuchanych zamkach i trampolinach
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