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Balony nad Krosnem 2015
Organizatorem tegorocznej majówki (1,2
maja) w Krośnie są dwie stacje radiowe:
Wawa i Eska. 1 maja Krosno przywita
„WAWA Live” z udziałem gwiazd polskiej
sceny muzycznej: Łąki Łan i Coma. W drugim dniu w ramach ogólnopolskiej trasy
letnich koncertów plenerowych w Krośnie gościć będzie Letnia Scena Eski.
W wydarzeniu wezmą udział: Najlepszy
Przekaz w Mieście, Ewelina Lisowska i DJ
Rafał Wodziński.

Tegoroczna, szesnasta edycja zawodów balonowych organizowanych w Krośnie w ramach Balonowego Pucharu Polski odbędzie się w dniach 30.04 –
02.05.2015 r. Majówka rozpocznie się
29.04 inauguracją na krośnieńskim Rynku.
Zawodom towarzyszyć będzie coroczny
event „Balony nad Krosnem”.

Pierwsze zawody balonowe odbyły
się 20 maja 2000 roku z inicjatywy Bogusławy Nykiel – Ostrowskiej oraz Adama Gruszeckiego. Dzięki przy jaciołom
oraz Fundacji „Otwar tych Serc” imienia pomysłodawczyni, możemy uczestniczyć już w XVI Górskich Zawodach
Balonowych.
Obecnie jest to jedna z największych i najbardziej popularnych imprez
w południowej Polsce, która zwiększa
swoją atrakcyjność z każdym następnym rokiem. Wysoki poziom spor towy
zawodów balonowych wykreował nie
tylko prestiż miasta, ale także tradycję.
Krosno stało się jednym z głównych
ośrodków spor tów balonowych w naszym kraju.
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18:00 – 23:00 – WAWA LIVE

– ŁĄKI ŁAN
– COMA
21:00 – nocny pokaz balonów*
2 maja (sobota)

06:00 – konkurencje balonowe*
10:00 – 16:00 – studio balonowe na krośnieńskim
lotnisku
16:00 – 18:00 – koncert zespołów: GlassKids, AlterEgo
18:00 – konkurencje balonowe*

BALONY NAD KROSNEM – XVI GÓRSKIE ZAWODY BALONOWE

18:00-23:00 – Letnia Scena ESKI

29 kwietnia – 03 maja 2015 r.
Krośnieński Rynek oraz Lotnisko Aeroklubu Podkarpackiego, ul. Żwirki i Wigury 8 w Krośnie

– Najlepszy Przekaz w Mieście
– Ewelina Lisowska
– DJ Rafał Wodziiński

29 kwietnia (środa) – INAUGURACJA BALONOWA NA RYNKU

3 maja (niedziela) Majowy Piknik
Rodzinny – 10.00-18.00

19:00 – rodzinna wieczorynka plastyczna „W balonowym świecie”
19:30 – koncert zespołu Iwo Dixie Jazz Band
21:00 – Inauguracja XVI Międzynarodowych
Górskich Zawodów Balonowych połączona z prezentacją załóg
30 kwietnia (czwartek)

06:00 – konkurencje balonowe*
18:00 – konkurencje balonowe*
reklama
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1 maja (piątek)

06:00 – konkurencje balonowe*
10:00 – 16:00 – studio balonowe na krośnieńskim
lotnisku
14:00 – 16:00 – Munduriada
16:00 – 19:00 – koncert zespołów: Seed of Life,
Rosarian, The Exile
18:00 – konkurencje balonowe*

10.30 – 15.00 – Animacje dla dzieci: „Dzień wielkich czapek”, Wietrzenie głów”, spektakl „Pchła
Szachrajka”
15.00 – Wręczenie nagród w konkursie rysunkowym z Oknoplast
15.30 – Pokaz rowerowy Krystiana Herby
16.30 – Koncert „Kolorowe Nutki”
*wzloty, pokazy i konkurencje balonowe uzależnione są od warunków atmosferycznych
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Nowości IWOSTIN SOLECRIN

Skóra wrażliwa
na słońce
Urlop kojarzy się
nam zwykle z relaksem w promieniach
słońca. Niestety
często zapominamy,
że słońce jest nie tylko źródłem przyjemności podczas letniego wypoczynku, ale
może stać się również
przyczyną poważnych
problemów skórnych.

Aby
efektywnie
chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV, wystarczy skuteczna i prawidłowa pielęgnacja przeciwsłoneczna.
W tym celu należy dobrać odpowiedni
preparat – optymalny nie tylko pod kątem
ochrony przeciwsłonecznej, ale również
problemów skóry, jej kondycji i rodzaju.
Dlatego też w Laboratorium Iwostin powstały dwa nowe, specjalistyczne preparaty
w słonecznej linii Iwostin Solecrin, dostosowane do potrzeb dwóch typów skóry: mieszanej i tłustej oraz naczynkowej i nadreaktywnej.

KREM – ŻEL DO TWARZY SPF
50+ IWOSTIN SOLECRIN
Krem – żel do twarzy SPF 50+ Iwostin
Solecrin jest idealny dla osób, które chcą
zapewnić swojej skórze bardzo wysoką
ochronę przeciwsłoneczną, ale poszukują
kremu o lekkiej konsystencji.

Krem ze względu na zawarte składniki aktywne i nowej generacji filtry mineralne oraz organiczne (dwutlenek tytanu, Parsol® 1789, Tinosorb® S, Tinosorb® M), zapewnia bardzo wysoką
ochronę skóry wrażliwej i alergicznej
przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB.

KREM OCHRONNY SPF 50+ IWOSTIN SOLECRIN CAPILLIN
Krem ochronny SPF 50+ Iwostin Solecrin Capillin zabezpiecza naczynka
krwionośne przed działaniem promieniowania UVA i UVB. Krem ze względu
na zawarte składniki aktywne chroni naczynka (trokserutyna), hamuje powstawanie rumienia i długotrwale zmniejsza
reaktywność skóry
na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne
(Neutrazen™).
Opa ten to wa ny
immunologiczny filtr
Antileukine
6®,
wzmacnia naturalny
system ochrony przeciwsłonecznej, przez co
dodatkowo zapobiega
negatywnemu wpływowi promieniowania UV
na DNA. Preparat posiada lekką, szybko wchłaniającą się konsystencję.
Jest odporny na wodę
i pot.
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Jakie kuchnie mają Polacy
– raport Homebook.pl
Z badania przeprowadzonego przez największy polski serwis wnętrzarski Homebook.pl
wynika, że 44% respondentów ma w domach
kuchnie zamkniętą. Bardzo zbliżona ilość dysponuje kuchnią otwartą.
Zaledwie 14% ankietowanych odpowiedziało,
że są właścicielami
otwartych kuchni z wyspą, która według 37%
badanych jest ich kuchennym marzeniem.

Aż 43% respondentów zaaranżowało
kuchnię w nowoczesnym stylu. Co ciekawe, styl klasyczny wybrało 29% badanych,
a skandynawski tylko
⅕ z nich. Natomiast
styl prowansalski preferuje zaledwie 7% Polaków. Wyniki te potwierdza kolejna odpowiedź naszych ankietowanych, którzy prawie
jednomyślnie – aż 83%
-zdeklarowali posiadanie kuchni przy jaznej
środowisku. Związane
jest to z użytymi
w aranżacji materiałami, czyli wszelkiego typu surowcami ekologicznymi oraz drewna. W kwestii wykorzystywanych w aranżacji surowców respondenci byli mniej jednogłośni. Według 56% badanych posiadane przez
nich blaty kuchenne wykonane są z płyty laminowanej. Nieco ponad 20% zdecydowało się na blat z drewna, a 11%
wybrało kamień naturalny lub kompozyt. Kuchenne fronty w domach 42% respondentów wykonane są z płyty MDF.
Równo ¼ z nich wybrała płytę laminowaną, a zaledwie co dziesiąty ankietowany zdecydował się na płytę fornirowaną.
Respondenci bardzo zgodnie odpowiadali na pytania dotyczące materiałów
wykończeniowych do przestrzeni pomiędzy szafkami kuchennymi. Ponad połowa postawiła w aranżacji na płytki ceramiczne. Natomiast 20% ankietowanych
zdecydowało się użycie szkła. Wyniki
poniżej 10% odnotowały inne surowce,
do których należy drewno, tapety lub
fototapety, panele, farby, cegły, kamień
naturalny lub kompozyt. Płytki ceramiczne zdaniem aż 70% ankietowanych
sprawdzają się również w wykończeniu
podłóg. Jeżeli chodzi o wybór między
matem a połyskiem – błyszczącą kuchnię wybrało zaledwie 39% badanych.
Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że aż 74% Polaków wybiera
meble wykonywane na wymiar. Reszta decyduje się na gotowe zestawy. A jakie
sprzęty są typowym „must have” w polskiej kuchni? Niemal 60% respondentów
zgodnie stwierdziło, że korzysta ze zmywarki, a prawie 15% wytypowało robota
kuchennego. Natomiast ekspresy do kawy
i mikrofalówki wybierane były przez co
dziesiątego ankietowanego. Niższy wyniki
odnotował robot kuchenny, płyta indukcyjna czy minibarek na alkohol. Zaskoczeniem natomiast nie jest lider tej kategorii

– 30% Polaków marzy o dwudrzwiowej lodówce z wbudowaną kostkarką – mówi
Anna Poprawska, projektantka wnętrz
z portalu Homebook.pl.
Do rozdania mamy książki
o aranżacji wnętrz
od Homebook.pl
Proszę dzwonić w czwartek,
o godz.10.
reklama
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XII Święto Paniagi

3 maja w Rzeszowie już po raz dwunasty
odbędzie się Święto Paniagi. Historia ulicy 3 Maja sięga przełomu wieków
XIV i XV, kiedy to powstały Kościół Farny
oraz rzeszowski Zamek. Ulica wówczas
stanowiła najkrótsze połączenie między
dwoma newralgicznymi punktami miasta.

W czasach autonomii Galicyjskiej ulicę nazwano Herrengasse, czyli Pańską, ale
mieszkańcy Rzeszowa nazywali ją Paniagą.
Po drugiej wojnie światowej ostatecznie
nazwano ją Ulicą 3 Maja.
W tym roku formuła święta została
nieco zmieniona w swoim kształcie i koncepcji programowej.
Tegoroczne, 12 Święto Paniagi będzie
nawiązywało do słuchowiska Polskiego Radia Rzeszów pt. „Drabina do nieba”
i do charakteru ulicy 3 Maja z lat 20-tych
ubiegłego stulecia.
Paniagę wypełnią wydarzenia artystyczne realizowane przy udziale miejskich
instytucji kultury. Po raz pierwszy uruchomiona zostanie klubokawiarnia z czytelnią
w wirydarzu Gmachu Głównego Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie.
Tegoroczny jarmark zostanie usytuowany w Alei Lubomirskich, a na stoiskach oferowane będzie głównie rękodzieło oraz tradycyjne i regionalne produkty kulinarne.
W okolicach Fontanny Multimedialnej powstanie scena taneczna, na której
swój dorobek zaprezentują znakomite zespoły tańców folklorystycznych, towarzyskich, nowoczesnych i orientalnych i innych. O godzinie 17.30 rozpocznie się potańcówka w stylu lat 20.

Głównym wydarzeniem Święta Paniagi będzie premiera spektaklu „Opera
é la vita” na rzeszowskim Rynku. Przedstawienie reży seruje Mikołaj Blajda,
a w obsadzie znajdą się diva operowa
Małgorzata Walewska oraz popular ny
wokalista Maciej Miecznikowski, a także znakomici muzycy Filhar monii Podkar packiej.
„Opera e la vita” – „opera to życie”
czyli miłość, kłamstwo, zdrada i śmierć
w największych dramatach operowych
wszechczasów. Maciej Miecznikowski,
jako operowy upiór, opowie historię
swojego życia w podziemiach teatru,
gdzie przez wiele lat obser wował wzloty
i upadki największych twórców opery
oraz zmagania div operowych z dyrygentami, impresariami, solistami, muzykami
i kapryśną publicznością. Będzie to
upiorna historia opery i operowa historia upiora. Muzyka spektaklu to najpiękniejsze arie i duety z oper: Don Giovanni, Czarodziejski Flet, Wesele Figara,
Traviata, Tosca, Nabucco, Rusalka, Rigoletto czy Carmen, w interpretacjach
pierwszej Divy polskiej sceny operowej –
Małgorzaty Walewskiej oraz wspaniałych, młodych solistów: Sylwii Lorens,
Julity Mirosławskiej, Andrzeja Lamper ta
i Łukasza Motkowicza. Piękna muzyka,
w wy jątkowej oprawie, zaprezentowana w nowatorski sposób z lekkim przymrużeniem oka.
Z nadzieją, że nowa koncepcja Święta
Paniagi znajdzie Państwa uznanie, już dzisiaj serdecznie na nie zapraszamy.
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SYCYLIA – TAJEMNICZY ŚWIAT
WULKANÓW NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
W roku 1831 niejaki pan Trefiletti płynął
statkiem do Palermo na Sycylii. Nagle dostrzegł dziwne zjawisko: niczym niezmącona powierzchni morza poczęła się kotłować, gigantyczne gejzery zaczęły bić w
niebo. Towarzyszyły temu kłęby dymu i pary oraz przeraźliwe, głuche grzmoty. Oto
rodziła się wysepka wulkaniczna.

Niespełna miesiąc później dotarł w
to miejsce okręt angielski, którego kapitan wziął ją w posiadanie Korony Brytyjskiej jako Grahams Island. Nie minęło wiele czasu, gdy napatoczył się neapolitański okręt, którego kapitan bezceremonialnie zerwał sztandar brytyjski i w
jego miejsce zatknął chorągiew z herbem
obojga Sycylii. Wyspie nadał nazwę San
Ferdinando. Inny badacz nazwał wysepkę Julią (od miesiąca w którym została
odkryta), według niego miała obfitować
w pomarańcze, cytryny oraz gorące źródła mineralne. Gazety neapolitańskie zaczęły publikować sensacyjne doniesienia
o nieznanym dotąd narodzie, posługująreklama

cym się dziwnym językiem, którego król
miał ofiarować kapitanowi okrętu neapolitańskiego rękę swej córki oraz niewyobrażalne bogactwa. W międzyczasie
tajemnicza wysepka pobudzała wyobraźnię mieszkańców znad Tamizy. Rząd angielski wysłał gubernatora, aby objął rządy w imieniu Jego Królewskiej Mości.
Jakież było zdziwienie niedoszłego notabla, gdy okazało się, że wyspa zdążyła się
już zapaść o jakieś 5 metrów pod powierzchnię morza. Efemeryczna wysepka
wulkaniczna, która po kilku zaledwie
miesiącach od swego powstania skryła
się w odmętach morskich wywołała spore zamieszanie: doprowadziła do licznych spięć na linii Neapol-Londyn, do
wymiany ostrych not dyplomatycznych,
protestów przeciwko bezczeszczeniu
sztandarów.
Sycylia i jej okolice należą do obszarów aktywnych sejsmicznie i podobne wysepki pojawiały się na tym obsza-

rze niejednokrotnie. Wiele spośród
wysp wulkanicznych osiągnęło pokaźne
rozmiary i do dziś dnia stanowią wielką
atrakcję podczas sycylijskich wojaży.
Nieopodal tzw. Wybrzeża Saraceńskiego (płn. Sycylia – okolice Gioiosa Marea) znajdują się tzw. Wyspy Liparyjskie. Według starożytnych przekazów
Diodora to właśnie na jednej z nich
miał zamieszkiwać Eol – bóg wiatrów.
Na wyspach Vulcano i Lipari znajdują
się gorące jeziora wulkaniczne, w których można odbywać relaksacyjne kąpiele. Legendar na siedziba Eola –
Stromboli słynie z wulkanu, którego
erupcje zachodzą z zadziwiającą regular nością i stanowią niezapomnianą
atrakcję nocnych, morskich wycieczek,
a w uprzednich stuleciach służyły żeglującym za naturalną morską latar nię.
Świetną bazą wypadową do odwiedzenia sycylijskiego świata wulkanów jest
wspomniana Gioiosa Marea, która dodatkowo jest kwintesencją Sycylii: wspaniałe plaże, niesamowite widoki, smakowite dania lokalnej kuchni oraz unikalne zabytki z różnych kręgów cywilizacyjnych na wyciagnięcie ręki.
MARCO POLO TRAVEL S.C. zaprasza na wczasy w Gioiosa Marea (z
własnym dojazdem – istnieje możliwość
zorganizowania transferu z lotniska oraz
rezer wacji hoteli przejazdowych). W cenie 45 Euro za noc są zawar te następujące świadczenia: zakwaterowanie w jednym z przestronnych apar tamentów Villaggio Villa Giulia, pełne całodzienne
wyżywienie, uatrakcyjnienie wypoczynku poprzez zabawy koordynowane przez
animatorów. Więcej informacji o hotelu
i świadczonych tam usługach znajdziecie
Państwo na stronie http://www.villaggiovillagiulia.it/. Zpraszamy również na
stronę http://marcopolo.rzeszow.pl/,
aby poznać naszą ofer tę wczasów w Grecji, jak również bogatą ofer tę wycieczek
kulturowych i pielgrzymek.
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McCafé® – przyjemnie
Nie wyobrażasz sobie dnia bez pysznej i aromatycznej kawy? Koniecznie spróbuj specjałów z szerokiej
oferty McCafé! Ich wyjątkowy smak pozwoli Ci zasmakować w prawdziwej radości i przyjemności picia kawy. Z McCafé zaznasz chwil wytchnienia nawet w najbardziej zajętym i wyczerpującym dniu. Zajrzyj więc do McDonald’s® i poznaj doskonałe kawy,
które zachwycą Cię swoim smakiem, codziennie.

Menu McCafé to wiele specjałów kawowych ze starannie dobranych ziaren kawy Arabica. Wśród bogatej
gamy kaw McCafé z pewnością znajdziesz pozycję idealną dla siebie. Jeśli cenisz klasykę, sięgnij po aromatyczne espresso, delikatne latte lub cappuccino. Wybierasz

bardziej unikalne połączenia? Spróbuj naszych kaw
smakowych! W stałej sprzedaży możesz wybierać z oferty kaw Coffee Specials, czyli Chai Latte z intensywną nutą kardamonu, ostrego imbiru i słodkiego cynamonu, Caramel Latte Machciatto – latte z dodatkiem karmelu oraz Orange Mocha z ciemną czekoladą, nutą pomarańczy i bitą śmietaną.
Mieszanka ziaren McCafé pochodzi z certyfikowanych plantacji Rainforest Alliance z Ameryki Centralnej i Południowej. Kawę charakteryzuje doskonale zbalansowany, wyrazisty smak. Ziarna są bezpośrednio mielone przed zaparzeniem tak, by wydobyć
z nich moc walorów smakowych i aromatu.
reklama
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każdego dnia

Oferta kaw McCafé dostępna jest
w ponad 240 restauracjach polskiej sieci
McDonald’s®. Niemal w połowie z nich
została zaaranżowana odrębna strefa kawiarniana, gdzie w przyjemnej i komfortowej atmosferze można delektować się filiżanką aromatycznej kawy oraz wyśmienitym deserem. W pozostałych lokalach dostępna jest pełna lub ograniczona oferta
kaw McCafé w kubkach na wynos.
– McCafé to kawa dla każdego. Przez 7
lat obecności w Polsce zaskarbiliśmy sobie
sympatię sporego grona osób. Teraz chcemy
zachęcić do spróbowania naszej oferty także
tych, którzy do tej pory nie korzystali z naszych usług, a cenią sobie wyjątkowy smak
i wysokiej jakości kawę – mówi Katarzyna Zyzało, specjalistka w zespole McDonald’s Polska odpowiedzialna za rozwój
oferty McCafé, Mistrzyni Polski Baristów
2012 i 2014 roku.
Obecnie na gości restauracji czeka wyjątkowa promocja wiosenna – w menu znalazły się dwa nowe smaki kaw i apetyczne
ciastko. Mocha Marakuja to egzotyczne
owoce marakui w delikatnej odsłonie słodkiej czekolady. W ofercie znajduje się także
Sernik Marakuja, który zaskakuje swoją subtelną konsystencją i soczystym, owocowym
akcentem. Dla fanów wyjątkowych słodkości czeka z kolei Crème Brûlée Latte Macchiato z maleńkimi bezami, które sprawią,
że Twój dzień od razu stanie się lepszy.
W Polsce pierwsze McCafé zostało
otwarte w Poznaniu w 2008 roku, jednak
koncepcja McCafé zrodziła się już w latach 90-tych w Australii. Od tego czasu zaadoptowało ją i rozwinęło szereg sieci
McDonald’s z wielu krajów.
Zapraszamy na fanpage McDonald’s
Polska www.facebook.com/McDonaldsPolska i www.mcdonalds.pl.
Do rozdania mamy potrójne
zaproszenia na dowolne kawy z oferty
McCafé Specials.
Proszę dzwonić 30 kwietnia
o godz.10:30
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Drużyna Urzędu Marszałkowskiego zwycięzcą Samorządowego
Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Czudcu
W dniu 25 kwietnia 2015 r. w Publicznym
Gimnazjum im. Świętej Kingi w Czudcu odbył się Samorządowy Turniej Halowej Piłki
Nożnej, w którym na zaproszenie Wójta
Gminy Czudec udział wzięły 4 drużyny.

Po uroczy stym otwarciu zawodnicy przy stąpili do tur nieju rozgrywanego systemem „każdy z każdym".
Jak należało się spodzie wać, rozgrywki odbywały się w dobrej, przy jaznej
atmosferze, a rywalizacja spor towa
widoczna była do ostatniego gwizdka
sędziego.

Hala spor towa zapełniła się miłośnikami piłki nożnej w różnym wieku. Przybyli oni tam, aby w duchu
spor towej rywalizacji, zgodnie z zasadami fair play powalczyć o tytuł najlepszej drużyny oraz najzwyczajniej
w świecie - przy jemnie i zdrowo spędzić czas.
Podczas każdej konfrontacji na
twarzach zawodników widoczne były
emocje, zaangażowanie oraz wola
zwycięstwa. Mimo że był to tur niej
amatorów, nie zabrakło akcji, których nie powstydziliby się nawet pro-

fesjonaliści, a indywidualne popisy
niektórych zawodników wywoływały
burzę oklasków na trybunach.
Po trudnej i wyrównanej walce
zwycię żyła drużyna Urzędu Mar szałkow skiego w Rzeszowie, druga była
Urząd Gminy Czudec i na trzecim
Samorząd Powiatu Strzyżow skiego.
Królem strzelców został Mirosław Żybura – reprezentant Gminy
Czudec, który w tur nieju strzelił 8
bramek, a najlepszym bramkarzem
został Paweł Krzywonos zawodnik
Urzędu Mar szałkow skiego.

Nasz udział w imprezie można
spuentować tak jak kiedyś zrobił to
Juliusz Cezar: przybyliśmy, zobaczyliśmy, zwycię żyliśmy…
Honoru Urzędu Mar szałkow skiego bronili: Marek Grzesik, Piotr Kar nas, Tomasz Rusznica, Paweł Gło-

reklama

reklama

wacz, Mateusz Wer ner, Paweł Krzywonos i Paweł Kopczyński.
Wszy scy uczest ni cy zma gań
chwalili sobie znakomitą atmosferę,
przyjmując zaproszenie do udziału w
przy szłorocznych zawodach.
M A REK G RZE SIK
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