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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.

Ba lo ny nad Kro snem
Naj więk sza  im pre -
za  ple ne ro wa  w
po łu dnio wej  Pol -
sce 30 kwiet nia - 4
ma ja 2014r. 

czyt. str. 15

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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Sa bi na Ga jos 

tel. 17 852 10 06, 603 790 207
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reklama

- Mu szę przy znać, że nie
od ra zu wie dzia łem, do
ja kiej szko ły pójść. Mój
ta ta po wie dział, że bym
po szedł do tech ni kum
ga stro no micz ne go. Je -
śli nie wiem, co ro bić w
ży ciu, to przy naj mniej
nie bę dę cho dził głod ny. 
Tak też zro bi łem. Po pew nym cza sie

go to wa nie sta ło się mo ją pa sją. Ni gdy
nie mia łem pro ble mów z na uką. Skoń -

czy łem Tech ni kum Ga stro no micz no -
-Ho te lar skie w War sza wie. Dzię ki szko le
przez pierw sze dwa la ta stu dio wa łem za
dar mo. By łem stu den tem wie czo ro wym
Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie -
go, a jed no cze śnie pra co wa łem w Ho te -
lu Bri stol. By ło cięż ko. Jed nak od po -
cząt ku by ła przy mnie żo na, któ rą po -
zna łem jesz cze w tech ni kum.

A te raz...
- W za wo dzie je stem od 18 lat. Pro -

wa dze nie re stau ra cji to cięż ka pra ca

przez 365 dni w ro ku. To pra ca, o któ rej
cią gle się my śli. To nie tak, że je stem zna -
ny i każ da re stau ra cja by mnie za trud ni -
ła. Pro gram te le wi zyj ny i kam pa nia re kla -
mo wa, w któ rej bio rę udział, to rze czy
do dat ko we. Przede wszyst kim je stem ku -
cha rzem -rze mieśl ni kiem. Rze mio sło wy -
ra bia łem przez wie le lat.

Co są dzi Pan o mło dych
kro to szyń skich ku cha -
rzach?
- Oni ma ją pa sję two rze nia. Mo gą

zo stać sze fa mi kuch ni, otwo rzyć wła sne

re stau ra cje, w któ rych - mam na dzie ję -
kie dyś wszy scy się spo tka my.

A kto mo że zo stać ku -
cha rzem?
- Ku charz, któ re go przyj mu ję, mu si

chcieć pra co wać. Trze ba mieć swój krę go -
słup mo ral ny. I ja sta ram się to prze ka zać in -
nym. To jest pięk ne w tym za wo dzie, że czło -
wiek mo że de cy do wać, co ko muś po da je.

„Wiel ko pol ska Ga ze ta Lo kal na
Kro to szyn”

Ka rol Okra sa: Kuch nia to cięż ka pra ca

Pro szę po wie dzieć pa rę słów o po cząt kach Pań skiej ka rie ry…
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Ja kie ro śli ny bal ko no we naj le piej wy -
brać w tym ro ku? Tym, któ rzy nie ma -
ją cza su i fun du szy, a za le ży na pięk -
nie ustro jo nym bal ko nie, znaw cy po le -
ca ją ga tun ki kwit ną ce naj dłu żej.

To ta kie kwia ty, któ re wy trzy mu ją od
chwi li po sa dze nia, czy li naj czę ściej w po ło -
wie ma ja, i wy trzy mu ją aż do przy mroz -
ków, a na wet mro zów. Re kor dzi stą w tej
kwe stii jest pe lar go nia w od mia nie ra ba to -
wej i zwi sa ją cej, któ ra mo że zdo bić bal kon
na wet do li sto pa do wych sza rug. Wy trwa łe
są rów nież lo be lie, peł ne drob nych kwia -
tów. Wy stę pu je w od mia nie nie bie skiej,
bia łej, fio le to wej i ró żo wej. Ro śnie bar dzo
szyb ko i two rzy wi szą ce ku le. Ła two moż -
na ją rów nież po dzie lić i po prze sa dzać do
mniej szych do ni czek.

Jed nym z cie kaw szych kwia tów bal ko -
no wych jest bez wąt pie nia fuk sja. Za ska ku -
je set ka mi od mian pod wzglę dem kształ -
tów kwia tów, jak i ko lo ru. Naj czę ściej
moż na spo tkać je w od cie niach od ró żu
po fio let, biel, po ma rańcz, po so czy stą
czer wień. Osią ga wy so kość od 20 cm do
po nad me tra. W skrzyn kach bal ko no wych
naj le piej spraw dzi się ni ska od mia na o zwi -
sa ją cych pę dach. Ten kwiat pre fe ru je miej -

Ogród    

reklama
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 bal ko no wy

reklama

sca lek ko za cie nio ne, ostre pro mie nie słoń -
ca po wo du ją opa da nie li ści.

Ba co pa kwit nie od czerw ca do wrze -
śnia. Jest ro śli ną jed no rocz ną. Jej kwia ty
są ma łe, po je dyn cze i bia łe go ko lo ru.
Nie jest moc no ukwie co na jak wy mie nio -
na już lo be lia i dzię ki te mu mo że być
wy ko rzy sty wa na ja ko ro śli na uzu peł nia ją -
ca w kwia to wych kom po zy cjach. Do brze
ro śnie w miej scach na sło necz nio nych
lub pół cie ni stych.

Ła twa w upra wie jest rów nież gip -
sów ka. Ma zwi sa ją ce pę dy i drob ne bia łe

lub ró żo we kwia ty. To ro śli na o lek kim
wy glą dzie, lu bią ca cie płe i sło necz ne sta -
no wi ska.

By kwia ty jak naj dłu żej zdo bi ły nasz
bal kon, trze ba za pew nić im od po wied nie
wa run ki. Po jem ni ki, w któ rych za mie rza -
my za sa dzić ro śli ny,mu szą być du że i dość
głę bo kie (przy naj mniej 50 cm głę bo ko ści),
ko niecz nie z otwo ra mi od pro wa dza ją cy mi
nad miar wo dy. Ni gdy nie sa dzi my kwia -
tów zbyt gę sto, ści śnię te nie bę dą mo gły
się roz ro snąć. (DK)

„Ełc ka Ga ze ta Po wia to wa”
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W me nu sie ci na dal kró lu ją Stars of
Ame ri ca. 9 kwiet nia do ka nap ki New
York Be ef Clas sic oraz Fry tek Ame ry -
kań skich do łą cza no wa gwiaz da –
Clas sic Be ef & Pep pe ro ni. W ofer cie
na dal znaj du je się Chic ken Ca esar
McW rap oraz trzy lo do wo -ma li no we
spe cja ły.

Mię so w ka nap kach New York Be -
ef Clas sic i Clas sic Be ef & Pep pe ro ni
to 100% so czy stej wo ło wi ny, któ ra w
po łą cze niu z do dat ka mi przy wo dzi na
myśl praw dzi we ame ry kań skie bur ge -
ry. Pierw sza z nich, NYBC, to kla sy ka
sma ku. Oprócz mię sa kom po zy cję
two rzą ser ched dar, dwa pla stry po mi -
do ra, kro jo na sa ła ta, ogór ki pi kle i za -
ostrza ją ca smak czer wo na ce bu la. Ca -
ło ści do peł nia ją sos ka nap ko wy oraz
musz tar da. Clas sic Be ef & Pep pe ro ni
przy pad nie do gu stu zde kla ro wa nym
mię so żer com. Po za wo ło wi ną znaj du je
się w niej wy bor na kieł ba sa pep pe ro ni,
sa ła ta ba ta wia, ostre pa prycz ki, pra żo -
na ce bu la oraz sos ka nap ko wy. Ku ku -
ry dzia na buł ka pod kre śla smak kom -
po zy cji. Do oby dwu ka na pek do sko -
na le pa su ją Fryt ki Ame ry kań skie z ak -
sa mit nym so sem śmie ta no wym.

Chic ken Ca esar McW rap to
pszen ny pla cek otu la ją cy pierś kur cza -
ka z wy kwint nym so sem ce sar skim, ru -
ko lą, kro jo ną sa ła tą, dwo ma pla stra mi
po mi do ra i chru pią cy mi grzan ka mi. 

Fa ni McFlur ry Lion lub Kit Kat
mo gą te raz za mó wić swój ulu bio ny
de ser z po le wą ma li no wą. Wśród lo do -
wych spe cja łów zna la zły się rów nież
Sha ke o sma ku wa ni lio wo -ma li no wym
za wie ra ją cy pu ree ma li no we oraz du że
lo dy z po le wą ma li no wą.

Za pra sza my na fan pa ge McDo -
nald’s Pol ska  www.fa ce bo -
ok.com/McDo nald sPol ska i
www.mcdo nalds.pl

Dla czy tel ni ków ma my po dwój ne
za pro sze nia do zre ali zo wa nia w do -
wol nej re stau ra cji McDo nald’s, pro szę
dzwo nić 24 kwiet nia, o godz.9.

extra PODKARPACIE Vczwartek, 10 kwietnia 2014

reklama

Ko lej na ka nap ka do łą cza
do Stars of Ame ri ca 

w McDo nald’s®!
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W dniu 3 ma ja 2014 ro ku w Rze szo -
wie już po raz je de na sty od bę dzie się
„Świę to Pa nia gi” – im pre za kul tu ral -
na or ga ni zo wa na przez Urząd Mia -
sta Rze szo wa i Es tra dę Rze szow ską
na uli cy 3-go Ma ja i al. Lu bo mir skich
w Rze szo wie.

Ko ściół i Plac Far ny, Ry nek, ul.
3 Ma ja, Al. Lu bo mir skich

z godz. 9.30 – URO CZY STA MSZA
ŚWIĘ TA z oka zji 223. rocz ni cy uchwa le -
nia Kon sty tu cji 3 Ma ja w Ko ście le p. w.
Św. Św. Woj cie cha i Sta ni sła wa (Fa ra)

z godz. 11.00 – URO CZY STO ŚCI
PA TRIO TYCZ NE pod po mni kiem Ta de -
usza Ko ściusz ki (Ry nek)

z    godz. 12.00 – URO CZY STA PA RA -
DA z udzia łem: Or kie stry Sza ła ma istek
i Ze spo łu Ma żo re tek IN CAN TO z WDK
w Rze szo wie, akro ba tów KAS AZS UR,
stu den tów WSIZ w Rze szo wie, Dziew czę -
cej Or kie stry Dę tej w Rze szo wie, Chó ru
CAN TI LE NA Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku przy UR, ak to rów rze szow skie go
Te atru „Ma ska”, szczu dla rzy z Wy dzia łu
Sztu ki UR, mło dzie ży z Ze spo łu Szkół
Tech nicz nych w Rze szo wie oraz Ka pe li
Po dwór ko wej „Rze szow skie Wia ru sy”

SCE NA POD WIE ŻĄ FAR NĄ
Pro wa dze nie: Jo lan ta Jan son
z godz. 12.15 – Ofi cjal ne otwar cie

Świę ta Pa nia gi przez Pre zy den ta Mia sta
Rze szo wa Ta de usza Fe ren ca.

z godz. 12.25 – po kaz akro ba tów
KAS AZS UR – ak tu al nych Mi strzów Pol -
ski, fi na li stów Mi strzostw Eu ro py i Świa -
ta.

z godz. 12.40 – wy stęp Or kie stry Sza -
ła ma istek i Ze spo łu Ma żo re tek IN CAN -
TO z WDK w Rze szo wie.

z godz. 12.55 – wy stęp Dziew czę cej
Or kie stry Dę tej z MDK w Rze szo wie.

z godz. 13.15 – pro gram przy go to wa -
ny przez In sty tut Ba dań nad Cy wi li za cja -
mi Wyż szej Szko ły In for ma ty ki i Za rzą -
dza nia w Rze szo wie pt. „Ta niec ję zy kiem
na ro dów”

– wy stą pie nie stu den tów z Ma le zji,
– wy stą pie nie stu den tów z Ka zach sta -

nu,
– wy stą pie nie stu den tów z Ukra iny.
z godz. 13.50 – pro gram przy go to wa -

ny przez Ze spół Szkół Go spo dar czych
w Rze szo wie:

– po kaz su kien ślub nych w wy ko na -
niu mo de lek ze Szko ły Mo de lek ZSG,

– po kaz ste pu,
– po kaz ćwi czeń na pił kach gim na -

stycz nych,
– po kaz free sty le drink.
z godz. 14.35 – „Mod na Pa niA ga” –

po kaz mo dy miej skiej przy go to wa ny
przez Agen cję CO CO MO DA z Rze szo -
wa.

z godz. 15.00 PO LO NEZ – ko ro wód
ta necz ny na Pa nia dze z udzia łem: Ze spo -
łu Pie śni i Tań ca BAN DO SKA WDK,
Stu denc kie go Ze spo łu Pie śni i Tań ca PO -
ŁO NI NY PRz, Aka de mii Tań ca Mi cza -
łow scy, Ze spo łu Ta necz ne go ROZ TAŃ -
CZO NE NUT KI SP 2, Dzie cię ce go Ze -
spo łu Ar ty stycz ne go UŚMIECH MDK,
Ze spo łów Ta necz nych RDK, Ta necz ne go
Klu bu Spor to we go GA SIEK, Szko ły Tań -
ca AK SEL.

z godz. 15.30 – po ka zy tań ca ulicz ne -
go przy go to wa ne przez Szko łę STRE ET
LI FE z Rze szo wa.

z godz. 16.05 – ILU MI NU JĄ CY TA -
NIEC SMO KA i LWA Szko ły Chow Gar
Kung Fu z Rze szo wa.

z godz. 16.20 – ZUM BA – za ba wa ta -
necz na.

z godz. 16.35 – pro gram es tra do wy
pol skich pio se nek z lat 60. i 70. w wy ko -
na niu Sek cji Wo kal nej Klu bu 21 Bry ga dy
Strzel ców Pod ha lań skich w Rze szo wie.

z godz. 17.30 – spek takl jed ne go
ak to ra – mo no dram pt. „Fir ma Por tre -
to wa” (reż. Pa weł Sro ka, muz. Wik tor
Ma rut) w wy ko na niu Syl wii Ga wu ry
z ja ro sław skiej Gru py Te atral nej PLA -
STER, przy go to wa ny przez Wy dział
Sztu ki UR.

z godz. 18.00 – przy go to wa nie
przed kon cer tem Re na ty Prze myk.

z godz. 18.30 – KON CERT RE NA TY
PRZE MYK Z OKA ZJI 25-LE CIA DZIA -
ŁAL NO ŚCI AR TY STYCZ NEJ.

z godz. 19.50 – za koń cze nie i za pro -
sze nie na kon cert FOR MA CJI PLA TE AU
– „Pro jekt Gre chu ta” z go ścin nym udzia -
łem Ani Wy szko ni, Mar ty ny Ja ku bo wicz
i Ja nu sza Yani ny Iwań skie go na sce nie
przy Ra tu szu.

SCE NA PRZY RA TU SZU
Pro wa dze nie: Ja nusz Maj kut
z godz. 13.30 – roz gryw ki i za ba wy

spor to we przy go to wa ne przez Po li tech ni -
kę Rze szow ską.

z godz. 14.25 – wy stęp wo kal ny Pa try -
cji Chmiel z Rze szow skie go Do mu Kul tu -
ry (fi lia „Sło ci na”).

z godz. 14.40 – wy stęp wo ka li stów
z Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie.

z godz. 15.00 PO LO NEZ – ko ro wód
ta necz ny na Pa nia dze z udzia łem: Ze spo -
łu Pie śni i Tań ca BAN DO SKA WDK,
Stu denc kie go Ze spo łu Pie śni i Tań ca PO -
ŁO NI NY PRz, Aka de mii Tań ca Mi cza -
łow scy, Ze spo łu Ta necz ne go ROZ TAŃ -
CZO NE NUT KI SP 2, Dzie cię ce go Ze -
spo łu Ar ty stycz ne go UŚMIECH MDK,
Ze spo łów Ta necz nych RDK, Ta necz ne go
Klu bu Spor to we go GA SIEK, Szko ły Tań -
ca AK SEL.

z godz. 15.30 – Po ka zy ta necz ne:
Ze spół Pie śni i Tań ca BAN DO SKA
WDK (10 min.), Stu denc ki Ze spół Pie -
śni i Tań ca PO ŁO NI NY PRz (10 min.),
Aka de mia Tań ca Mi cza łow scy (20
min.), Ze spół Ta necz ny ROZ TAŃ CZO -
NE NUT KI SP 2 (15 min.), Dzie cię cy
Ze spół Ar ty stycz ny UŚMIECH MDK
(10 min.), Ze spo ły Ta necz ne Rze szow -
skie go Do mu Kul tu ry (44 min.), Ze spół
Klaps gr. E (4 min.), Klaps gr. C (4
min.), Klaps gr. przy go to waw cza (4
min.), Sce na Tań ca Mi ni Co li brii (5
min.), Sce na Tań ca Alip si (5 min.), Sce -
na Tań ca Co li brii (5 min.), Be skid (6
min.), Bol ly wo od (11 min.), Ta necz ny
Klub Spor to wy GA SIEK (20 min.),
Szko ła Tań ca AK SEL (20 min.).

z godz. 18.10 – „Mod na Pa niA ga” –
po kaz mo dy miej skiej przy go to wa ny
przez Agen cję CO CO MO DA z Rze szo -
wa.

z godz. 18.25 – za pro sze nie na kon -
cert RE NA TY PRZE MYK z oka zji 25-le -
cia dzia łal no ści ar ty stycz nej na sce nie
pod Wie żą Far ną.

z godz. 20.00 – KON CERT FOR MA -
CJI PLA TE AU – „PRO JEKT GRE CHU -
TA” Z GO ŚCIN NYM UDZIA ŁEM ANI
WY SZKO NI, MAR TY NY JA KU BO -
WICZ I JA NU SZA YANI NY IWAŃ SKIE -
GO.

z godz. 21.20 – za koń cze nie i za pro -
sze nie na bez płat ny po kaz fil mu pt. NIC
DO OCLE NIA na otwar cie Ki na Let nie -
go „ZO RZA”

„Świę to Pa nia gi”
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Naj więk sza im pre -
za ple ne ro wa nie tyl ko
na Pod kar pa ciu, ale
i w ca łej Pol sce. Za wo dy
ba lo no we cha rak te ry zu ją
się wy so kim pre sti żem,
któ ry z ro ku na rok się
zwięk sza. Dzię ki za wo dom
Kro sno sta ło się jed nym
z naj więk szych ośrod ków
spor tów ba lo no wych
w Pol sce. Nie ma dru gie go
ta kie go mia sta, w któ rym
od by wa ła by się tak du ża
im pre za ba lo no wa!

Nie zmien nie or ga ni -
za to ra mi im pre zy jest
Fun da cja Otwar tych Serc
im. Bo gu sła wy Ny kiel -Ostrow skiej, Pre zy dent Kro sna, w imie niu któ -
re go dzia ła głów nie Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni cza oraz go -
spo darz pod sta wo wej are ny za wo dów Ae ro klub Pod kar pac ki. Na to -
miast z ro ku na rok ro śnie za an ga żo wa nie or ga ni za to rów, by im pre -
za by ła co raz atrak cyj niej sza dla jej od bior ców, zaś ba lo ny by ły jak
naj bli żej lu dzi. Te dą że nia nie kie dy ni we czy po go da i choć rze czy,
na któ re nie ma my wpły wu nie po win ny draż nić, to jed nak wszy scy
wie dzą, że po wo du je to fru stra cję or ga ni za to rów i roz cza ro wa nie licz -
nie zgro ma dzo nych wi dzów. Jed nak w tym ro ku au ra ma wszyst kim
sprzy jać – mó wi Zyg munt Je rzyk – Dy rek tor Or ga ni za cyj ny XV GZB.

W pro gra mie wie le spor to wych i mu zycz nych emo cji. Sprawdź pro -
gram im pre zy. 

PRO GRAM IM PRE ZY
30 kwiet nia 2014 r. (śro da) – Ry nek
18.00 – Da niel Hic – mistrz akor de onu ze Sło wa cji
19.30 – Black Dust
21.00 – Uro czy sta in au gu ra cja XV Mię dzy na ro do wych Gór skich Za -

wo dów Ba lo no wych
01 ma ja 2014 r. (czwar tek) – Lot ni sko Ae ro klu bu Pod kar pac kie go
6.00 i 18.00 – Kon ku ren cje ba lo no we
10.00 – 18.00 – Pre zen ta cja jach tów kro śnień skich że gla rzy
12.00 – Ogło sze nie wy ni ków kon kur su „Na ry suj świat przez okno

Okno plast”
Okno plast za pra sza wszyst kie dzie ci do bez płat nej za ba wy na dmu -

cha nych zam kach i tram po li nach od 1 – 4 ma ja w go dzi nach 10.00 –
18.00

14.00 – 17.00 – Mun du ria da – Tur niej służb mun du ro wych
18.00 – 23.00 – Hip Hop Day – DJ No riz, Bo ris ZTNS, Pro jekt Bo -

ome lant, Eskau bei, Dwa Sła wy, Ra smen ta lism, Zeus,
02 ma ja 2014 r. (pią tek) – Lot ni sko Ae ro klu bu Pod kar pac kie go
6.00 i 18.00 – Kon ku ren cje ba lo no we
13.30 – 15.00 – Ak cja „Ak tyw ne Kro sno” – Oby wa tel PRO i Fun da -

cja Roz wo ju „Do bre Ży cie”
17.00 – Kon cer ty mu zycz ne: Slno vrat, Gro ovin scy, Pa ju jo, Enej
21.00 – Noc ny po kaz ba lo nów
03 ma ja 2014 r. (so bo ta) – Lot ni sko Ae ro klu bu Pod kar pac kie go
6.00 i 18.00 – Kon ku ren cje ba lo no we
18.00 – Kon cer ty mu zycz ne: Mind field, Ci ry am, IRA
21.00 – Noc ny po kaz ba lo nów
04 ma ja 2014 r. (nie dzie la) – Lot ni sko Ae ro klu bu Pod kar pac kie go
16.00 – Kon cer ty mu zycz ne: Da wid Kwiat kow ski, The Friends,

Stra chy na La chy

Stu dio Ba lo no we – 1 – 4 ma ja,  godz. 11.00 – 17.00
(Ba lo no we stu dio pro sto z pły ty lot ni ska – spo tka nia, pre zen ta cje,

roz mo wy, kon kur sy)
Pik nik na lot ni sku – 1 – 4 ma ja 2014 godz. 11.00 – 23.00
(lu na park, kier ma sze roz ma ito ści, ga stro no mia, sta tycz na wy sta wa

lot ni cza, wy sta wa jach tów, mia stecz ko Okno plast dla dzie ci)
Mia stecz ko Okno plast –   1 – 4 ma ja godz. 10.00 – 18.00 za pra sza

wszyst kie dzie ci do bez płat nej za ba wy na dmu cha nych zam kach i tram -
po li nach

BA LO NY NAD KRO SNEM – XV GÓR SKIE
ZA WO DY BA LO NO WE

30 kwiet nia – 04 ma ja 2014 r.



16 extra PODKARPACIE


