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Głosujmy na wakacyjne
wyjazdy dla dzieci z Gminy
Rymanów i okolic!!!

Fundacja Jaś Wędrowniczek wraz z Fundacją
AVIVA pomaga dzieciom!!! Zagłosujcie za pomocą każdego dostępnego Wam konta e-mail
na stronie http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,270,korona-gorska-beski… Z każdego konta
możemy oddać tylko jeden głos. Dlatego zapraszamy do pomocy wszystkich znajomych,
współpracowników, przyjaciół oraz rodzinę
Udostępniamy, głosujemy i pomagamy dzieciom.

czwartek, 28 maja 2015
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Festiwal Eurowizji w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie
W dniu 8 maja 2015 roku w Gimnazjum
nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie
odbył się I Podkarpacki Festiwal Piosenki
Europejskiej. Pomysłodawcą i koordynatorem festiwalu jest Iwona Augustyn-Balawender – nauczycielka muzyki.

Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie przez
10 lat było organizatorem Międzygimnazjalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej dla Podkarpacia. Na bazie
tego konkursu zrodził się pomysł zorganizowania Festiwalu Piosenki Europejskiej,
który swoim zasięgiem objąłby całe Podkarpacie.
Młodemu pokoleniu oprócz wychowania w duchu patriotycznym powinno
się przybliżyć kulturę europejską poprzez
muzykę i śpiew, która jest jedną z form
muzyki – wypowiada się Iwona Augustyn-Balawender.
Inspiracją do powstania festiwalu była chęć popularyzacji muzyki europejskiej, przybliżenie kultury muzycznej krajów europejskich, propagowanie nauki języków obcych poprzez muzykę oraz wypromowanie aktywności ar tystycznej
wśród młodzieży.
Festiwal adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej z terenu województwa
podkarpackiego w kategorii solistów. Zadaniem uczestników było przygotowanie
i zaprezentowanie przed jury festiwalu dowolnej piosenki w języku jednego z krajów europejskich.
Patronat honorowy nad festiwalem
objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek
Województwa Podkarpackiego, Starosta
Powiatu Rzeszowskiego, Prezydent Miasta
Rzeszowa.
Patronat medialny: Polskie Radio
Rzeszów, TVP Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, portal Nowiny24, gazeta
Extra Podkarpacie, portal Media Rzeszów.
Ocen prezentacji dokonywała komisja festiwalowa złożona z muzyków-artystów i nauczycieli języków obcych w składzie: przewodnicząca – Katarzyna Paulo-

Laureaci I Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Europejskiej:
I miejsce

Zuzanna Kołodziejczyk – Gimnazjum nr 2 w Łańcucie – opiekun Sylwia
Wojnar
II miejsce

Zuzanna Jandziś – Gimnazjum nr 2
w Rzeszowie – opiekun Iwona Augustyn-Balawender
III miejsce

Nagrodzeni uczestnicy i przewodnicząca jury – Katarzyna Paulo-Pilat

-Pilat oraz członkowie: Małgorzata Płaneta-Zając, Żaneta Łabudzka, Krzysztof
Mroziak oraz nauczycieli języków obcych: Monika Obrzód, Małgorzata Kabaj, Michał Czajka.
Wśród kryteriów oceny solistów były walory głosowe, muzykalność, poprawność językowa, interpretacja, dobór
repertuaru dostosowany do tematyki festiwalu.
Poziom wykonywanych utworów był
bardzo wysoki, czym zaskoczył pozytywnie jurorów i zgromadzoną publiczność.
Po długich obradach komisja przyznała
trzy nagrody główne oraz 10 wyróżnień:

Pomysłodawczyni i koordynator festiwalu Iwona Augustyn-Balawender

Izabela Chrobak – Zespół Szkół
w Starej Wsi – opiekun Katarzyna Boczar-Gnyp
Wyróżnienia:
Katarzyna Dziki – wyróżnienie specjalne za osobowość sceniczną – Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie –
opiekun Dorota Chłanda
Weronika Sterkowiec – Gimnazjum
w Jedliczu – opiekun Irena Pikul
Natalia Pera – Gimnazjum nr 2
w Łańcucie – opiekun Sylwia Wojnar
Aleksandra Trzuskowska – wyróżnienie specjalne za wrażliwość i muzykalność
– Gimnazjum nr 3 w Mielcu – opiekun
Agnieszka Gardulska
Gabriela Ratuszniak – Gimnazjum nr
3 w Mielcu – opiekun Agnieszka Gardulska
Aleksandra Hadław – Zespół Szkół
w Wysokiej – opiekun Joanna Falger
Anna Socha – Prywatne Gimnazjum
Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu – opiekun Tadeusz Kałamarz
Weronika Pawłowska – Gimnazjum
nr 2 w Rzeszowie – opiekun Iwona Augustyn-Balawender
Aleksandra Sienkowska – Gimnazjum w Wiśniowej – opiekun Agnieszka
Gruszczyńska
Natalia Adamska – Zespół Szkół
w Urzejowicach – opiekun Dominika Kudyba
Kolejna edycja festiwalu odbędzie
się już za rok, na którą serdecznie zapraszamy.
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XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki

,,Rzeszów Carpathia Festival” 2015
2 – 6 czerwca 2015
PROGRAM FESTIWALU
Wtorek, 2 czerwca 2015

godz. 10.00, Scena Rynek
Prowadzenie: Waldemar Wywrocki

Kasia Popowska – laureatka X edycji „Rzeszów Carpathia Festival” 2014
reklama

Carpathia Festival Dzieciom – program pt.: „Przedszkolaki Miastu” zorganizowany przez Przedszkola Publiczne nr 7
i 40 w Rzeszowie.
W programie wokalno – tanecznym
zaprezentują się Grupy Artystyczne z 29
rzeszowskich przedszkoli:
PP 2, PP 4, PP 6, PP 7, PP 8, PP 9,
PP 10, PP 11, PP 15, PP 16, PP 17, PP 19,
PP 20, PP 22, PP 23, PP 26, PP 28, PP 29,
PP 32, PP 33, PP 35, PP 36, PP 37, PP 38,
PP 39, PP 40, PP 42, PP 43, Niepubliczne Przedszkole „Mali Eksperci”

Piątek, 5 czerwca 2015

godz. 12.00, Ratusz
Spotkanie uczestników festiwalu
z Prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, zaproszonymi gośćmi
oraz członkami Jury w Ratuszu.
Wspólna fotografia uczestników, jurorów i organizatorów przed Ratuszem
18.00 – 20.00, Scena Rynek
Prowadzenie:
i Marcin Pawlak

Ilona

Małek

Przesłuchania festiwalowe zespołów
i wokalistów z zespołem festiwalowym
pod kierownictwem muzycznym Jarka
Babuli
Jakub Jonkisz – Polska
Sonja Agata Biscan – Chorwacja
King Shaolin – Słowacja

Maria Evangelou – Anglia
Mannequin Mars – Polska
Nadia Hasiuk – Ukraina
Kasia Moś – Polska
Natalia Kozlova – Rosja
Papyllon – Słowacja
Taras Kurchyk – Ukraina
Jakub Prachowski – Polska
Indre Malakauskaite – Litwa
Sleazy RoXxX – Czechy
Federica Marinari – Włochy
Jennifer Szirota & Remig – Węgry
Sarsa Markiewicz – Polska
Trabanda – Polska
Paulina Pieniążek – Polska
20.00 – 21.00
„Volare Cantare” – spektakl wokalno
– taneczny w wykonaniu solistów, absol-
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Tanecznej „A”
21.00 – 21.10
Wspólny Hymn Festiwalowy w wykonaniu wszystkich uczestników oraz
grup artystycznych Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie
Safi Rakover – laureatka Grand Prix
„Rzeszów Carpathia Festival”2014

wentów i grupy artystycznej z Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie w reżyserii
Anny Czenczek, z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Jarka
Babuli.

Pomysł, przygotowanie wokalne,
opieka artystyczna – Anna Czenczek
Choreografia – Jadwiga Basista
Konsultacje aktorskie – Małgorzata
Pruchnik-Chołka
Aranżacje instrumentalne – Jarek Babula
Kostiumy – Małgorzata Polek
Język hiszpański – Carolina Lopez-Martinez
Patrycja Widlarz i Kacper Tomaszewski – Para Mistrzowskiej Klasy

21.10 – 21.15
Uroczyste otwarcie XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki,, Rzeszów
Carpathia Festival” 2015
21.15 – 21.50
Koncert Kasi Popowskiej z zespołem
– laureatki X edycji „Rzeszów Carpathia
Festival” 2014
godz. 21.55
Ogłoszenie przez Jury Listy Laureatów
(GRAND PRIX, I, II i III miejsce i wyróżnienia – bez podania konkretnych miejsc)
Sobota, 6 czerwca 2015

18.00 – 18.50
Spektakl plenerowy dla dzieci pt. „Tygrys Pietrek” w wykonaniu aktorów Teatru „Maska” w Rzeszowie
18.50 – 19.15
Koncert dziecięcej Grupy Artystycznej z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie z autorskim programem pt. „Piosenki Pana Waldka”
Koncert Alicji Regi z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie – zwyciężczyni
Telewizyjnego Show Muzycznego TVN
„Mali Giganci”

19.15 – 19.30
Ogłoszenie wyników Festiwalu i wręczenie nagród laureatom
19.30 – 19.50
Koncert Safi Rakover – laureatki Grand
Prix Rzeszów Carpathia Festival 2014

godz. 18.00, Scena Rynek
Prowadzenie:

Volare Cantare-Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
reklama

i Marcin Pawlak

Ilona

Małek

19.50 – 20.40
Koncert Laureatów III, II, I miejsca,

GRAND PRIX i nagród specjalnych
20.40 – 21.00
SABINA & KUBA – Laureaci Rzeszów
Carpathia Festival 2007, 2010 i 2011
21.00 – 22.00
Gwiazda Festiwalu – RSC legenda
Polskiej Sceny Rockowej – „Pożegnalny Walc”

godz. 22.00
Zakończenie festiwalu

SABINA & KUBA– Laureaci „Rzeszów
Carpathia Festival”

Jury Festiwalowe:

Dorota Szpetkowska – Przewodnicząca
Marek Kościkiewicz
Lech Nowicki
Roman Owsiak
Zbigniew Jakubek

Piotr Gunia – saksofony,
Łukasz Belcyr – gitara,
Mikołaj Babula – fortepian,
Wojciech Fedkowicz – perkusja,
Sylwester Malinowski – perkusja,
Łukasz Adamczyk – gitara basowa.

Orkiestra Festiwalowa „Rzeszów Carpathia Festival”:
Jarek Babula – lider, aranżer, perkusja, klawisze,

Jerzy Skalski -trąbka,

Pomysłodawca i Dyrektor,, Rzeszów
Carpathia Festival” – Anna Czenczek
Kierownik Biura Festiwalowego –
Waldemar Wywrocki
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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.

reklama

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, posługującym 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 obszarze niejednokrotnie. Wiereklama

le 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. Legendarna siedziba Eola –
Stromboli słynie z wulkanu, którego erupcje zachodzą z zadziwiającą regularnością i stanowią
niezapomnianą atrakcję nocnych, morskich wycieczek, a w uprzednich stuleciach służyły żeglującym za naturalną morską latarnię. 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 rezerwacji hoteli przejazdowych). W cenie 45 Euro za noc są zawarte następujące świadczenia: zakwaterowanie w jednym z przestronnych apartamentów 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 ofertę wczasów w Grecji, jak również bogatą ofertę wycieczek kulturowych i pielgrzymek.
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NEO24.PL uruchamia mobilną
platformę zakupową
Sklep NEO24.PL, potentat na polskim rynku e-commerce, rozszerza ofertę dla
użytkowników mobilnych. Pod adresem m.neo24.pl znajduje się uproszczona i responsywna wersja sklepu internetowego stworzona z myślą o rosnącej rzeszy
klientów robiących zakupy za pośrednictwem smartfonów i tabletów.

Po wpisaniu w mobilną przeglądarkę adresu neo24.pl zostaniemy automatycznie przekierowani na mobilną witrynę najpopularniejszego polskiego sklepu internetowego NEO24.PL. Użytkownik strony m.neo24.pl zyskuje łatwy dostęp do najważniejszych funkcji sklepu, a więc wyszukiwania, przeglądania kategorii i koszyka znajdujących się u góry strony oraz telefonów kontaktowych, śledzenia przesyłek i najczęściej zadawanych pytań umieszczonych u dołu. Nawigacja strony jest intuicyjna,
wyszukiwanie szybkie, a proces finalizowania transakcji skrócony do trzech kroków,
dzięki czemu dokonane w ten sposób zakupy spełniają wszystkie wymogi m-commerce.
Atrakcyjność mobilnego kupowania za pośrednictwem m.neo24.pl podnoszą
korzystne warunki dostawy, obejmujące całkowicie darmową wysyłkę i gwarancję dostarczenia zakupów w ciągu 48 godzin od chwili nadania ich z magazynu. Wśród
opcji dostawy znajduje się zarówno przesyłka kurierska, jak i możliwość odbioru towaru w jednym z niemal 10 tys. punktów stacjonarnych, na które składają się paczkomaty Inpost, stacje benzynowe Orlen, kioski RUCHu oraz placówki Poczty Polskiej. Darmowa dostawa i wszechstronne możliwości odbioru paczek to bez wątpienia ogromy atut m-sklepu NEO24, zwłaszcza w dobie tak dużej konkurencji na rynku sieciowych zakupów.

Aż 4 Nagrody wyśpiewali uczniowie
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pracujący pod kierunkiem Anny
Czenczek w XV Ogólnopolskim Festiwa lu Mło dych Pio sen ka rzy Bu dzik
2015, który odbył się w dniach 23-24
maja we Wrocławiu.

Budzik 2015

Ależ to był Koncert Laureatów! Famous Jim Williams, Alicja Janosz! To były wisienki na torcie artystycznym przygotowanym dla publiczności przez znakomitych wokalistów i osobowości z całej
Polski.
Z ponad 116 zgłoszonych uczestników do finału dostało się blisko 80 wokalistów z całej Polski, którzy walczyli
o główne nagrody.
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie reprezentowali Marysia Socha, Karo-

Wszyscy wokaliści pracują pod kierunkiem Anny Czenczek, dyrektora Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz pomysłodawczyni i dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival”.

Funkcjonujący od niedawna sklep mobilny m.neo24.pl szybko zdobywa uznanie internautów i branżowych ekspertów. Mobilna platforma została doceniona nominacją do nagrody w kategorii m-commerce w plebiscycie Mobile Trends Awards
2015.
reklama

lina Kwiecień, Alicja Rega, Sara Smela,
Natalia Szela, Julia Stachowicz, Klaudia
Zarzycka, Szymon Dudek, Adam Szczypień.
Z radością informujemy, że jury festiwalu pod przewodnictwem Alicji Janosz
przyznało wokalistom reprezentującym
Rzeszów aż 4 nagrody:

Srebrny Budzik otrzymała
Klaudia Zarzycka
wyróżnienie Julia Stachowicz.

Złoty Budzik wyśpiewała Alicja
Rega, która ostatnio zwyciężyła
Telewizyjne Show Muzyczne TVN
„Mali Giganci”
Złoty Budzik wyśpiewał Adam
Szczypień

A już w wkrótce wokaliści Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie będą reprezentować Polskę na Międzynarodowych
Festiwalach w Bułgarii-czerwiec oraz Portugalii w sierpniu.
T RZY MA MY

KCIU KI ZA

CSW
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W ogrodach z betonu…

Meble całoroczne do ogrodu i na taras
Przepis na piękną przestrzeń przydomową to nie tylko odpowiedni dobór roślin, ale także mebli oraz akcesoriów dekoracyjnych. Te z betonu
architektonicznego stanowią nowoczesną i stylową oprawę przyrody
oraz oryginalną alternatywę dla popularnych mebli drewnianych czy
rattanowych.

Wybór mebli i akcesoriów zewnętrznych nie jest łatwy, gdyż powinny one łączyć w sobie estetykę, funkcjonalność oraz trwałość. Dobrze, aby
wyposażenie ogrodowe nie przyćmiło
naturalnego piękna otoczenia, ale dyskretnie je podkreśliło. Meble z betonu
architektonicznego Morgan & Möller
to proste geometryczne kształty, czyste
formy i surowy charakter materiału,
który doskonale współgra z bogactwem otaczającej nas natury, tworząc
nowoczesne ogrodowe aranżacje. Idealnie sprawdzą się w ogrodach wielbicieli harmonijnych, uporządkowanych
przestrzeni o designerskim charakterze.
W ofercie marki znajdują się nie
tylko meble, takie jak stoły, szezlongi,
fotele i sofy, ale również akcesoria betonowe: litery dekoracyjne, świeczniki,
misy czy donice. Proste, nowoczesne
formy produktów Morgan & Möller
czynią z nich doskonałą alternatywę
dla tradycyjnych rzeźb i odlewów
ogrodowych, których styl bywa niekiedy dyskusyjny. Czasem nawet niewielki akcent potrafi nadać przydomowej
przestrzeni wyjątkowy charakter.
Na szczególną uwagę zasługuje
wielofunkcyjny mebel Pentagon łączący w sobie funkcje praktyczne i dekoracyjne. Może on posłużyć za stolik,
siedzisko i nowoczesną ozdobę ogro-

du. Kształt bryły będącej skrzyżowaniem pięciokątów, prostokątów i kwadratów pozwala na stworzenie ciekawych układów aranżacyjnych poprzez
zestawienie kilku elementów. Taka geometryczna instalacja nada przestrzeni
ogrodowej artystyczny charakter. Dodatkowo puste wnętrze sprawia, że mebel jest lżejszy niż mogłoby się wydawać. Większość produktów Morgan &
Möller zbudowanych jest z cienkościennych elementów, dzięki czemu
ich waga pozytywnie zaskakuje.
Produkty Morgan & Möller są odporne na warunki panujące na zewnątrz i, w przeciwnieństwie do mebli
drewnianych czy plastikowych, mogą
służyć za wyposażenie całoroczne. Do
ich wykonania używana jest mieszanka
zawierająca środek hydrofobowy ograniczający absorpcję wody. Akcesoria
betonowe, które mają być wykorzystywane w pomieszczeniach mokrych lub
na zewnątrz budynków zostają dodatkowo powierzchniowo zaimpregnowane. Specjalny preparat tworzy na powierzchni betonu przezroczystą błonę,
która zapobiega wnikaniu wilgoci i zanieczyszczeń w głąb struktury. Zabezpieczone w ten sposób elementy stają
się bardziej odporne na urazy mechaniczne i działanie chemikaliów. Ułatwia to również czyszczenie produktu,
co jest cechą niezwykle pożądaną w
przypadku mebli ogrodowych. Warto
podkreślić, że możliwość swobodnego
użytkowania w warunkach zewnętrznych dotyczy również betonowych
mebli tapicerowanych, np. foteli i sof
z linii Modular. Istnieje opcja zamówienia obicia uszytego ze specjalnych
tkanin przystosowanych do użytkowania na zewnątrz.
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Rockets Rzeszów – amerykański
futbol w rzeszowskim wydaniu
Czy futbol amerykański może zyskać popularność w Polsce? Ależ oczywiście.
Tym bardziej, że zawodnicy pochodzący
z Polski dołączają do najwyższej klasy
rozgrywkowej w futbolu amerykańskim.
W marcu br. do grona zawodników NFL
dołączył urodzony w Oleśnicy Babatunde
Aiyegbusi. Doskonale rozwija się polska
liga futbolu, a rodzime drużyny prezentują coraz wyższy poziom.

Futbol amerykański zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Na Podkarpaciu działa już kilka drużyn, w tym
rzeszowski zespół Rockets, założony we
wrześniu ubiegłego roku. Klub został
zbudowany w oparciu o doświadczonych
graczy, którzy występowali w najwyższych
klasach rozgrywkowych. Większość składu drużyny to byli zawodnicy „Ravens”
pierwszego zespołu na Podkarpaciu.
Założycielami „Rakiet” byli Michał
Tittinger, Tomasz Tittinger, Daniel Krawiec, Dawid Rydel oraz Jakub Chlebica,
którzy postanowili stworzyć nowy zespół,
stanowiący zupełnie nową jakość, bo – jak
sami przekonują – futbol uzależnia i jeśli
ktoś przynajmniej raz spróbuje, nie będzie już chciał z tej pasji zrezygnować.
Kadra od jesieni poprzedniego roku była
sukcesywnie wzmacniana nowymi zawodnikami i obecnie wynosi prawie 40 osób.
Dotychczas przeprowadzone zostały dwie
selekcje nowych zawodników. Rzeszowscy
piłkarze to w większości osoby pracujące

i uczące się, żaden z nich nie zajmuje się
futbolem amerykańskim zawodowo.
Wkrótce wszystko może się zmienić, bo
ulubiony sport Amerykanów, za sprawą
sukcesu Babatunde Aiyegbusi, stał się
obecnie bardzo „trendy” także nad Wisłą.
Niewykluczone zatem, że NFL zainteresuje się kolejnymi naszymi rodakami.
A że najchętniej kibicujemy tym dyscyplinom, w których odnosimy sukcesy,
więc wszystko wskazuje na to, że i ta dyscyplina podbije serca kibiców. Może nie
na taką skalę, jak się to dzieje w Stanach
Zjednoczonych, gdzie Super Bowl (finał

rozgrywek NFL) co roku ogląda ponad 100 mln telewidzów, a samo wydarzenie traktowane jest w USA niemal jak
święto narodowe, ale widowiskowość futbolu może okazać się ważnym elementem popularności tego sportu i graczy.
Aby przybliżyć polskim kibicom zasady i pokazać piękno tej dyscypliny drużyna Rockets wkrótce rozegra cykl meczy
pokazowych. W czerwcu planowany jest
turniej, podczas którego rzeszowska drużyna wraz z zaproszonymi, rozegra pokazowe mecze. Szczegóły na stronie internetowej klubu www.rzeszowrockets.pl.
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V Turniej Musztry Pododdziałów

Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP z Podkarpacia
W dniu 14 maja 2015 roku (czwartek) w
Rzeszowie odbyły się kolejne obchody
upamiętniające rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęły
się one o godz. 12:00 od uroczystej Mszy
Świętej w Kościele Świętego Krzyża przy
ul. 3-go Maja w Rzeszowie w intencji śp.
Marszałka. Po zakończonej Mszy Świętej
około godz. 13:00 nastąpił przemarsz
pododdziałów Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Podkarpacia, zaproszonych gości na Plac Farny
przed pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Po przemarszu odbył się V Turniej
Musztry pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP o Puchar Dowódcy
21. Brygady Strzelców Podhalańskich i
Nagrodę Szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego. O zwycięstwo walczyły drużyny z: Przemyśla, Trzcinicy, Jasionki,
Kolbuszowej, Lubaczowa, Tyczyna, Bratkowic, Leżajska, Przemyśla, Stalowej Woli, Rzeszowa i Wielopola Skrzyńskiego.
Prezentacje poszczególnych pododdziałów oceniała Komisja Konkursowa w składzie: ppłk Tadeusz HOMA, mjr Zbigniew WINIARSKI, kpt Lesław LITWIN.
Pierwsze miejsce i Puchar Dowódcy 21.
BSP wywalczył pododdział z X LO Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w
Rzeszowie (kategoria szkoły ponadgimnazjalnej) i „Orlęta” ZS z Tyczyna (kategoria szkoły gimnazjalnej). Natomiast strz.
ZS Norbert Chlebicki i przodownik Doreklama

minik Kotula otrzymali Nagrodę Szefa WSzW
w Rzeszowie - najwyżej oceniony przez jury dowódcy w poszczególnych kategoriach.
Wielką atrakcją dla strzelców, zgromadzonej publiczności i zaproszonych gości był wspaniały pokaz musztry paradnej z bronią strzelców z X IV LO Zespołu Szkół Technicznych w
Rzeszowie. Turniej prowadził Marek Grzesik komentator sportowy Radia Centrum.
Warto nadmienić , że odbyła się również
krótka uroczystość wręczenia pamiątkowych
okolicznościowych płytek strzeleckich za współpracę i w dowód uznania Panom:
ppłk Tadeuszowi Homa - Komendantowi WKU w Jarosławiu
mjr Zbigniewowi Winiarskiemu - WKU
Rzeszów
kpt. Lesławowi Litwinowi - Szefowi - Delegatury Wojskowej Komendy Transportu w Rzeszowie oraz Marianowi Majowiczowi - Honorowemu Prezesowi Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Rzeszowie.
Patronaty honorowe: Wojewoda Podkarpacki,
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Starosta Rzeszowski, Podkarpacki Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego, Prezes Zarządu Okręgu Rzeszów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Przewodniczący Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, Prezes Stowarzyszenia
Honorowych Podhalańczyków 21 BSP, Komendant
Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP.
Organizatorzy: Parafia Świętego Krzyża w
Rzeszowie, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Związek
Strzelecki „Strzelec” JP i JS 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.
M A REK G RZE SIK
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