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Najpiękniejsze kolędy i pastorałki na płycie
„Zadumany cały świat”
„Zadumany cały świat, gdy do brata mówi brat.
Chodź przy stole ze mną siądź w ten świąteczny
czas. Cały świat kolędę gra” - tak brzmią słowa
jednej z najładniejszych polskich pastorałek, którą usłyszeć można na płycie „Zadumany cały
świat”. Do wspólnego kolędowania zaprasza na
niej młodzież pod egidą Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie i zespół Manitou.
Wspaniałym polskim świętom od zawsze towarzyszą kolędy i pastorałki. Czasem słowa zwrotek i refrenów umykają pamięci, a i nie wszystkie bożonarodzeniowe pieśni są powszechnie znane. Pasjonaci z Podkarpacia postanowili temu zaradzić, nagrywając najpiękniejsze z nich na płytę pt. „Zadumany cały świat”. Prezentowanych jest na niej 16 utworów - tradycyjnych, patriotycznych oraz autorskich - w nowoczesnych aranżacjach. Rytmiczne i pełne melodii, ale jednocześnie bez
nadmiernej interpretacji, umożliwiają śpiewanie do płyty wszystkim zebranym przy wigilijnym stole. Na płycie
usłyszymy m.in. „Dzisiaj w Betlejem”, „Lulajże, Jezuniu”, czy mniej popularny „Zadumany cały świat” i
„Północ już była”.
Pomysł nagrania świątecznego albumu, a także
opieka artystyczna, przygotowanie i opracowanie wokalne utworów to zasługa Anny Czenczek, dyrektor
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz pomysłodawczyni i dyrektor „Rzeszów Carpathia Festival”.
Aranżacje instrumentalne są natomiast dziełem Andrzeja Paśkiewicza - wokalisty, gitarzysty i lidera zespołu
„Manitou”.
Wykonawcy kolęd to dzieci i młodzież z Podkarpacia, laureaci krajowych i zagranicznych festiwali oraz
programów telewizyjnych - soliści i Grupa Artystyczna
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, absolwenci
CSW oraz soliści i absolwenci Gimnazjum im. Jana
Pawła w Nowej Sarzynie. Młodym artystom, śpiewającym kolędy i pastorałki, towarzyszy instrumentalnie Zespół Manitou. Ich wspólne granie układa się w radosny
i nastrojowy, wspaniały świąteczny koncert.

Centrum Sztuki Wokalnej
Płyta z kolędami powstała dla uczczenia 15-lecia
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Działające od
2000 roku CSW to najlepsza szkoła śpiewu na Podkarpaciu. Jej wychowankowie mają na swoim koncie ponad 700 nagród zdobytych w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach piosenki w kraju i za granicą.

To pod kierunkiem Anna Czenczek młodzi artyści rozwijają swoje pasje i zainteresowania, pracują nad emisją
głosu, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym z elementami gry aktorskiej, dykcją, ubiorem scenicznym,
uczą się zasad charakteryzacji. Dzięki temu mieli okazję
występować w takich programach telewizyjnych, jak
„Twoja Droga do Gwiazd”, „Droga do Gwiazd”, „Od
przedszkola do Opola”, „Szansa na sukces”, „Przebojowe dzieci”, „Fabryka Gwiazd”, „Nowa Generacja” „X
Factor”, czy „Mam Talent”. Trio Centrum Sztuki Wokalnej Mocha zdobyło I wyróżnienie w 46. Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej im. Anny Jantar „Debiuty”
w Opolu, a Sara Chmiel została solistką zespołu Łzy. W
kwietniu 2012 roku grupa wokalna CSW Che Donne
znalazła się w finale programu TVN - „X Factor".
Uczniowie CSW przygotowują koncerty okolicznościowe i spektakle wokalno-taneczne, które na stałe wpisały
się w kalendarz imprez kulturalnych Rzeszowa, a także
co roku bawią publiczność Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival” (CSW jest
współorganizatorem tej imprezy). Wśród tych zrealizowanych z największym rozmachem trzeba wymienić:

„Nie ma jak pompa”, „Niech kolęda serca
budzi”, „LO.BO.GA Chłopaki”, „Let's
Twist Again”, „Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny”, „Kaziu, zakochaj się”, „Prawy do lewego”. Wszystkie te spektakle wyreżyserowała Anna
Czenczek. Ostatnia przygotowana
przez nią premiera to wokalno-taneczne widowisko pt. „Siebie dam
po ślubie”.
Koncerty promujące
płytę i śpiewnik:
Miejski Dom Kultury w Łańcucie,
14 grudnia 2014 (niedziela), godz. 16.00
Koncert dobroczynny w Łańcucie na
rzecz Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II „Wzrastanie”
Scena na Rynku w Rzeszowie, 19 grudnia
2014 (piątek) - Wigilia na Rynku godz.15.45
Galeria Rzeszów, 21 grudnia 2014 (niedziela),
godz. 15.00
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Jak przetrwać święta?

Poradnik dla znerwicowanych
Czynników stresogennych jest w okolicach świąt bardzo wiele. Sprawy finansowe, dobór prezentów, rodzina z którą nie
mamy o czym rozmawiać, podział obowiązków, szaleńcze zakupy, presja czasu, a nawet rozplątywanie lampek choinkowych
mogą podnieść nam ciśnienie i wywołać
nieprzyjemny stan, utrzymujący się przez
kilka kolejnych dni. Kiedy jesteśmy dziećmi, atmosfera świąt udziela nam się najsilniej. Dzieci, w domach których nie obchodzi się świąt, często nie rozumieją różnic religijnych, dlatego może być im przykro przez brak prezentów i choinki. Paradoksalnie jednak kiedy dzieci te stają się
dorosłymi, nie przywiązują dużej wagi do
świąt, odpoczywając po prostu w dni wolne od pracy i ciesząc się na wszystkie te
aktywności, na które nie mają na co dzień
czasu.

Istnieje wiele osób, które mają jak
najcieplejsze wspomnienia z dziecięcych
świąt i starają się przeżywać je raz jeszcze
w gronie najbliższych. Przedświąteczny
stres działa na nich jak mobilizacja przed
wygraną. Odpowiednie działania dokonywane na odpowiednim poziomie pobudzenia organizmu (zakupy, sprzątanie,
gotowanie) są drogą po nagrodę - przemiłą atmosferę świąteczną. Istnieje jednak spora grupa osób, która mobilizuje
się w zupełnie inny sposób i inaczej przeżywa świąteczny czas. Ludzie, którzy w
święta jako dzieci zaznali smutku lub
strachu, będą nieświadomie powielać ten
schemat we własnym życiu, we własne,
już dorosłe, święta.
*Wyobraźmy sobie rodzinę Jasia, powiedzmy jedynaka, który jako dziecko
spotykał się ze świąteczną nerwówką. Mama denerwowała się, że nie uda się wygospodarować na święta odpowiedniej kwoty, tata, zmęczony po pracy, zwlekał z

kupnem choinki, karp pływał w wannie,
by być nieudolnie zabijany młotkiem, ruszając się przez cały czas. Jaś mógł słyszeć
awanturę rodziców o pieniądze, których
przed świętami zabrakło, mógł być świadkiem kłótni mającej rozstrzygnąć u której

z jego ukochanych babć spędzi wigilię,
mógł denerwować się, że nie ma dla rodziców prezentu pod choinę. Być może słyszał, jak w przedświątecznym czasie mama
częściej mówi, jaka jest zmęczona. Jeśli rodzice Jasia byli przed świętami zdenerwo-

wani, stresująca atmosfera z pewnością go
nie omijała. I chociaż w końcu dostał prezenty, a kolacja była całkiem przyjemna,
pozostało wspomnienie niepokoju i świąteczną atmosferę Jaś zapamiętał jako czas
nieprzyjemny i niezrozumiały.

* Gdy Jaś staje się Janem i zakłada
własną rodzinę, tamta atmosfera (często
nieświadomie) powraca jak bumerang.
Ludzie, którzy wspominają Boże Narodzenie jako czas rodzinnego kryzysu, nieświadomie boją się świąt i raz jeszcze
przeżywają tamte emocje. Często starają
się za wszelką cenę uniknąć takich świąt,
jakie pamiętają z dzieciństwa - dlatego
forsują się ponad miarę, starając się zadowolić wszystkich. Kupują największe choinki i najlepsze prezenty, gotują najlepsze
potrawy, są zawsze gotowi na czas i mają
plan na wszystkie świąteczne dni. W tym
wszystkim sami nie odpoczywają, nie cieszą się świętami, nie robią tego, na co mają ochotę. Nasz bohater często tak bardzo chce za wszelką cenę uniknąć atmosfery świąt z dzieciństwa, że zapomina
spytać swoją Małgosię, jakie święta ona
uznaje za wymarzone. Paradoksalnie żadne z nich nie jest wtedy szczęśliwe, a mały Jaś junior uczy się, że Boże Narodzenie to dla rodziny zły czas... Czy można
coś na to poradzić? Jeśli jesteś naszym Jasiem, po prostu zwolnij na chwilę. Zastanów się, jak chcesz spędzić najbliższe
święta i czego potrzebujesz, aby były one
dla ciebie czasem szczęśliwym i dobrym.
Zrezygnuj z karpia, jeśli go nie lubisz,
kup nowe lampki, jeśli przeraża cię rozplątywanie, nie idź do ciotki, którą spotykasz tylko na wigilii i wcale nie macie o
czym rozmawiać. Umów się z Małgosią i
kupcie razem, dla siebie, wspólny prezent, który ucieszy was oboje. Spróbuj
spojrzeć na te dni jako na czas przeznaczony wyłącznie dla ciebie i daj sobie prawo do zrobienia wszystkiego tego, na co
po prostu masz ochotę.
*Niech nadchodzące święta będą dla
Ciebie czasem jakiego chcesz. Nigdy czasem, w którym cokolwiek "powinieneś".
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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.
- W zeszłym roku 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.

Śpiewający

Bruce Lee
Rozmowa z wokalistą
GRZEGORZEM HYŻYM
- Oczywiście, że nie, choć szczerze
mówiąc profesjonalnie zainteresowałem
się nią dopiero cztery lata temu.
- Niby tak, ale 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 skonfrontować swój głos z publicznością. Wtedy
znajomi zaproponowali mi założenie
własnej grupy. Tak powstały BrytFunky,

a później for macja Grzegorz Hyży &
Band.
- W „X-Factorze” swoich sił próbowała również Twoja żona Maja. Nie baliście się rywalizacji?

- Zgłaszając się do programu, w ogóle
nam to przez myśl nie przeszło. Wspieraliśmy się bardzo, towarzyszyliśmy sobie w
pogoni za wspólnymi marzeniami. Cały
czas się poznawaliśmy, nie tylko w sferze
muzycznej. Jednak na tej płaszczyźnie nasze oczekiwania i wizje okazały się bardzo
niespójne. Każdy z nas kontynuuje swoją
przygodę muzyczną indywidualnie.
- Oboje dotarliście do półfinału, w którym Maja
odpadła. Od tamtej pory nie mówi się o was w
liczbie mnogiej. A przecież macie dwóch synów
– bliźniaków. Co się z wami stało?

- Nigdy tego nie komentowałem i nadal
nie będę. To jest zbyt osobista sfera. Niech
formą mojego wyrazu będzie muzyka. Pewne teksty zawarte na płycie trącą nutką autobiografii. To wszystko na ten temat. Wybacz!
- 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?

- Spor tu nigdy się nie wyrzeknę, bo
kocham czynny wypoczynek, ale siłą
rzeczy spadł on na drugi plan. Postanowiłem postawić wszystko na jedną kar tę,
czyli na muzykę. Teraz albo nigdy. Skoro moja płyta została tak dobrze przy jęta, będę próbował robić kolejne kroki,
by spełniać swoje muzyczne marzenia.
W tym się spełniam i czuję naprawdę
szczęśliwy.
- Myślisz już o kolejnej płycie?

- Oczywiście, wszystko się we mnie
kotłuje. Ale nie chciałbym wyprzedzać faktów, żeby nie zapeszyć. Póki co, na razie
skupiam się na promocji debiutanckiego
materiału.
R OZ MAWIAŁ MAR CIN KA LI TA
F OT. S O NY M U SIC
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OKAZJA !!!
Sprzedam dom drewniany z dużą przeszkloną
werandą przy Zalewie Wilcza Wola.
Działka 21 a- ładnie zagospodarowana.

CENA PROMOCYJNA !!!!
Tel. 696 610 737 , 604 661 232

Świeć się z Energą
Już po raz szósty zapraszamy wszystkich
miłośników świąt i fotografii do udziału w
konkursie fotograficznym Świeć się z
Energą. Czekamy na zdjęcia oddające bożonarodzeniową, pełną iluminacji atmosferę domu, ulicy, rynku, czy ogrodu. Na autorów czekają nagrody o łącznej wartości
ponad 50 tys. zł.

Powiedz stop nietrafionym prezentom
Boże Narodzenie to wyjątkowy czas spędzany w gronie najbliższych, który tradycyjnie umilają nam prezenty. Aby nie ujrzeć cienia zawodu na twarzach najbliższych, podarujmy im świąteczne pudełko
ShinyBox, w którym znajdziemy wybór
najlepszych kosmetyków.

Świąteczna propozycja ShinyBox
dla kobiet zawiera zestaw produktów,
które pomogą zrelaksować się po corocznej bieganinie. W pudełku znajduje
się organiczne, cynamonowe mydełko,
które podczas wieczor nej kąpieli pomoże wczuć się w świąteczną atmosferę.

Natomiast po błogim lenistwie w wannie idealnie nada się specjalny, głęboko
nawilżający balsam do ciała. Sprawi, że
skóra zregeneruje się po całym dniu spędzonym w pędzie. Dla pielęgnacji twarzy – dobry krem złagodzi wszelkie podrażnienia spowodowane mrozem i
sprawi, że osoba obdarowana pudełkiem będzie wyglądać świeżo i promiennie. Natomiast cień do powiek z drobinkami brokatu idealnie sprawdzi się
na sylwestrową zabawę. Po hucznej zabawie delikatny tonik mineralny da odpocząć zmęczonej skórze.

Poczuj świąteczną atmosferę
Święta to nie tylko czas spędzany z
rodziną, to również wy jątkowa atmosfera tworzona dzięki zapachom i tradycyjnym rytuałom. Grudniowa odsłona
ShinyBox to idealne zestawienie kompletnej pielęgnacji otulone zapachem
cynamonu, czyli Boże Narodzenie zamknięte w wy jątkowym pudełku. Piękne, czer wono-zielone pudełeczko znalezione pod choinką na pewno nie sprawi zawodu żadnej lubiącej o siebie dbać
kobiecie.

***
ShinyBox to pięknie zapakowane

pudełko ze starannie wyselekcjonowanymi
nowościami kosmetycznymi, dostarczane
bezpośrednio do Twoich drzwi każdego
miesiąca. ShinyBox umożliwia zapoznanie
się z najnowszymi produktami polskich i
zagranicznych marek kosmetycznych.
Więcej informacji: http://shinybox.pl/

Konkurs fotograficzny rozgrywany
jest w dwóch turach – regionalnej i ogólnopolskiej. Zwycięzców wyłonią głosy internautów i jury pod przewodnictwem Lidii Popiel.
Wysyłajcie zdjęcia i głosujcie, podzielcie się z nami pozytywną świąteczną energią! Portret rodzinny, modne selfie, może
być nawet zdjęcie kota przy choince – byle w świątecznym stylu. Wystarczy, że otagujesz je #swiecsie i włączysz się do konkursu Świeć Się z Energą, a smartfon,
konsola lub tablet mogą być twoje!

Zasady
W tegorocznej odsłonie „Świeć się z
Energą” partnerem konkursu został wydawca medialny Polskapresse, na którego
serwisach www odbywać się będzie głosowanie i zgłaszanie zdjęć. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość oddawania głosu
na wybrane zdjęcie poprzez SMS.
Etap regionalny – Do konkursu na
stronach www dzienników regionalnych
każdy może zgłosić do 8 zdjęć. Na tak
powstałą galerię zdjęć danego autora,
głosować może każdy. Ilość zebranych
głosów zdecyduje o zwycięstwie w tym
etapie. Jury konkursu wybierze ze zwy-

cięskiego albumu najlepsze zdjęcie, które zostanie zakwalifikowane do następnego etapu. Głosy inter nautów zadecydują także o wyróżnieniach dla pięciu
najlepszych albumów z każdego województwa. W każdym z województw,
spośród wszystkich fotografii zgłoszonych do udziału w konkursie, jury dokona wyboru dodatkowych dziewięciu
zdjęć, które zostaną zakwalifikowane
do drugiego ogólnopolskiego etapu
konkursu.
Etap ogólnopolski - W rywalizacji
ogólnopolskiej wezmą udział zdjęcia dziesięciu różnych autorów z każdego województwa. W sumie wybierać będzie można spośród 160 zdjęć.

Zdjęcia tygodnia
W konkursie fotograficznym Świeć się
z Energą można także zdobyć nagrodę
zwyciężając w zabawie Zdjęcie Tygodnia.
Spośród zgłoszonych do konkursu
zdjęć, raz w tygodniu, na naszym profilu
facebook.com/swiecsie przedstawimy 10
nominacji do nagrody za najciekawszą fotografię. Internauci głosują na wybrane
zdjęcia za pośrednictwem lajków. Zwycięża zdjęcie, które uzyska największą liczbę
polubień. Udział w zabawie jest nie tylko
szansą na zdobycie nagrody , ale również
okazją do zaprezentowania swojej pracy i
zdobycia głosów w głównym konkursie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy! Może to właśnie Wasze rozświetlone zdjęcia
podbiją serca fanów naszego profilu na
Facebooku?”
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11 grudnia 2014 r. rusza ponownie w
McDonald’s akcja McHappy Day® - doroczna zbiórka funduszy przeznaczonych
na działalność Fundacji Ronalda McDonalda. Aby wesprzeć działania organizacji wystarczy kupić wyjątkową płytę „Czarodzieje Uśmiechu 4”, na której występują
znani polscy wykonawcy: Urszula, Olga
Bończyk, Hania Stach, Natalia Szroeder,
Damian Ukeje, Andrzej Krzywy oraz Rafał
Brzozowski. Zaśpiewali oni piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej w nowych
aranżacjach.

Gwiazdy polskiej sceny muzycznej
już po raz czwarty wspierają Fundację Ronalda McDonalda
W ramach tego programu Fundacja
prowadzi ogólnopolskie szkolenia lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej służące
wczesnemu rozpoznawaniu nowotworów,
ultrasonograficzne badania przesiewowe
dzieci oraz prowadzi Pokój Rodzinny w
Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia
Dziecka w Międzylesiu. Jesienią 2014 r.

Artyści zrezygnowali z honorariów, a
cały dochód ze sprzedaży płyty zostanie
przekazany na realizację programu Fundacji „NIE nowotworom u dzieci”.
Każdego roku restauracje McDonald’s na całym świecie organizują akcję
McHappy Day® - kampanię, która ma na
celu zbiórkę funduszy na programy charytatywne prowadzone z myślą o chorych i
potrzebujących pomocy dzieciach. W tym
roku w dniach 11-31 grudnia, we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce,
będzie prowadzona sprzedaż płyty „Czarodzieje Uśmiechu 4”, na której znajdują
się piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej
wykonane przez znakomitych polskich artystów w nowych, charakterystycznych dla
nich aranżacjach. W nagraniach wykonawcom towarzyszyły dzieci, laureaci organizowanego corocznie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Majki Jeżowskiej „Rytm i
Melodia”.
Płyta jest już czwartym wydawnictwem realizowanym pod wspólnym tytułem „Czarodzieje Uśmiechu”. Pierwszy
krążek z utworami z repertuaru Majki Jeżowskiej ukazał się w czerwcu 2010 r. i został sprzedany w rekordowym nakładzie 70

tys. egzemplarzy. W ciągu zaledwie dwóch
tygodni płyta uzyskała status podwójnej
platyny. We wrześniu 2011 r. wydana została płyta „Czarodzieje Uśmiechu 2” będąca kontynuacją akcji, a nakład sprzedaży pobił wynik z poprzedniego roku i wyniósł blisko 90 tys. egzemplarzy. Trzecia
edycja również okazała się ogromnym sukcesem: płyta sprzedała się w nakładzie 80
tys. sztuk.

„Niezmiernie się cieszę, że po raz kolejny
realizujemy nasz charytatywny projekt muzyczny, który powstał z wielkiej potrzeby serca

i chęci pomagania małym pacjentom” – mówi Majka Jeżowska - „Mam ogromną nadzieję, że dzięki naszej pracy uda się wyczarować uśmiechy na twarzach słuchaczy, i co najważniejsze, nieść pomoc chorym dzieciom, które tak bardzo potrzebują naszego wsparcia”.
Płyta „Czarodzieje Uśmiechu 4” pojawi się w sprzedaży 11 grudnia 2014 r. i będzie dostępna we wszystkich restauracjach
sieci McDonald’s na terenie całej Polski.
Koszt płyty to 8,90 zł. Dochód ze sprzedaży tegorocznej edycji płyty zasili realizację
programu „NIE nowotworom u dzieci”.

Fundacja rozpoczęła największy ze swoich
dotychczasowych projektów. Jest nim budowa pierwszego w Polsce Domu Rodzinnego, hotelu dla rodzin małych pacjentów
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w
Krakowie-Prokocimiu, którego misją jest
stworzenie prawdziwego „domu poza domem” dla rodziców najciężej chorych
dzieci.
Dla naszych najmłodszych czytelników mamy niespodziankę.
5 osób, które jako pierwsze zadzwonią do redakcji 18 grudnia,
o godz. 10 otrzyma zestaw 3 płyt.
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Dobre widoki na zimę. Jak zadbać
o szyby w samochodzie?

Pokazowa lekcja futbolu amerykańskiego
W czwartek w Zespole Szkół Kształcenia
Ustawicznego przy ulicy Sucharskiego 4
w Rzeszowie odbyła się pokazowa lekcja
futbolu amerykańskiego.

Na zaproszenie dyrektora szkoły Pana
Bogdana Rączego oraz nauczyciela wychowania fizycznego Pana mgr Piotra Kustry
przybyli zawodnicy Tejpy.pl Rzeszów Rockets – Daniel Krawiec (QB - rozgrywający),
Jakub Chlebica (WR - skrzydłowy) i Tomasz Tittinger (RB - atakujący).

Zima to dla kierowców najtrudniejsza pora roku. Niskie temperatury, szybko zapadający zmrok, lód oraz śnieg znacznie
utrudniają jazdę.

Pamiętajmy, że wpływ na dobrą widoczność podczas jazdy zimą ma nie tylko oczyszczenie szyb z lodu lub śniegu.
Ciężkie zadanie czeka też w tym okresie
wycieraczki. Bardzo ważne, abyśmy zadbali o ich odpowiedni stan techniczny. Wymiana wycieraczek nie jest skomplikowana ani kosztowna, ma jednak bardzo duże znaczenie dla zapewnienia dobrej widoczności. Przed sezonem zimowym koniecznie sprawdźmy stan piór, pomogą
nam w tym specjaliści ogólnopolskich
ser wisów NordGlass. Wyjątkowo ciekawym oraz innowacyjnym pomysłem dbania o szyby zimą, jest wykonanie specjalnej powłoki hydrofobowej w ser wisie
NordGlass. Do poddanych hydrofobizacji szyb bocznych oraz czołowej słabiej
przylegają wszelkiego rodzaju zanieczysz-

czenia, a także szron i lód, które łatwiej
jest usunąć z ich powierzchni. Jednorazowy zabieg nie jest kosztowny, a pozwala
cieszyć się efektem „niewidzialnej wycieraczki” przez około 15 tysięcy kilometrów
w przypadku szyby przedniej i aż 60 tysięcy w przypadku szyb bocznych. Trudne
warunki panujące zimą na drogach skutkują też zwiększonym ryzykiem powstawania uszkodzeń pojazdów, a szczególnie
narażone są powierzchnie szyb. Niewielkie defekty można usuwać w wyspecjalizowanych ser wisach NordGlass, ale zależy
to od wielkości i położenia odprysku lub
pęknięcia. Generalnie do naprawy kwalifikuje się większość usterek, których średnica nie przekracza 24 mm tj. średnicy monety 5 zł i które znajdują się przynajmniej
10 cm od krawędzi szyby. Wstępnej diagnozy powstałych w trasie uszkodzeń możemy dokonać za pomocą darmowej aplikacji na smartfony, udostępnionej przez
firmę NordGlass.

Podczas 90-minutowej lekcji uczniowie
mieli okazję poznać zasady tej gry, przymierzyć strój do futbolu oraz spróbować sił
podczas przeprowadzonego treningu.
Lekcję oglądało około 100 uczniów, a
15-stu z nich wzięło czynny udział w zaprezentowanych ćwiczeniach i zagraniach.
Zadowolony z frekwencji był Tomasz
Tittinger, wiceprezes „Rakiet”. – Cieszę się,
że na dzisiejszy pokaz przyszło tak dużo
uczniów. Futbol amerykański to mało zna-

na w Polsce dyscyplina, ale ci, którzy ją
poznali potwierdzą, że jest niesamowicie
widowiskowa i atrakcyjna zarówno dla widza jak i zawodników. Od dwóch miesięcy mocno trenujemy przygotowując się do
przyszłorocznego sezonu, ale równocześnie prowadzimy akcje takie jak dzisiejsza
w tej szkole, by przybliżyć futbol jak największej liczbie osób jednocześnie zachęcając do jej uprawiania w naszym klubie.
M A REK G RZE SIK
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