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Rzeszowskie talenty
w wielkim, muzycznym show
„Mamma Mia”, „Summer Nights”, „Candyman” i inne nieśmiertelne hity dyskotek zakrólują 27 maja na scenie Rzeszów
Carpathia Festival 2016. Publiczność
porwą do tańca młodzi artyści z Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Spektakl
wokalno-taneczny pt. „Dancing Queen”
wyreżyserowała Anna Czenczek.

Rozśpiewana młodzież z rzeszowskiej
kuźni wokalnych talentów znów podbije
serca publiczności, przypominając przeboje lat 70., 80. i 90. Zachwycała nimi niegdyś Abba, Boney M., Village People i nawet John Travolta - teraz kolej na CSW.
Spektakl wokalno-taneczny „Dancing
Queen” to muzyczny projekt Anny Czenczek, dyrektor CSW oraz pomysłodawczyni i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival” – imprezy od 12 lat promującej młodych wykonawców z całego świata. To
także pole do popisu dla utalentowanej
młodzieży ze stolicy Podkarpacia, która
co roku występuje w przygotowywanym
specjalnie na tę okazję spektaklu. Premiera najnowszego, muzycznego show w wykonaniu solistów, absolwentów i Grupy
Artystycznej z Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie, z towarzyszeniem Orkiestry
Festiwalowej pod kierunkiem Jarka Babuli odbędzie się 27 maja 2016, o godz.
20.30 na rzeszowskim Rynku, podczas
12. edycji festiwalu. Organizatorami festiwalu są: Urząd Miasta Rzeszowa, Centrum Sztuki Wokalnej i Teatr „Maska”.

Po sukces z Rzeszowa
Warto jeszcze dodać kilka słów
o Centrum Sztuki Wokalnej, które działa w Rzeszowie już od 16 lat i nie ustaje w promocji muzycznych talentów
z Podkarpacia. Młodzi artyści pracują tu
nad emisją głosu, interpretacją piosenki,
ruchem scenicznym, dykcją, uczą się zasad charakteryzacji. Są zwycięzcami
ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali piosenki (od 2000 roku zdobyli
ponad 750 nagród). Uczestniczą w nagraniach studyjnych, których efektem są
płyty, m.in. „Zadumany cały świat”,
„Maszerują Strzelcy Maszerują”, czy

Anna Czenczek, dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie

„Volare Cantare” (premiera w czerwcu
2016). Biorą udział i odnoszą sukcesy
w ogólnopolskich programach telewizyjnych, takich jak: „Droga do gwiazd”,
„Od przedszkola do Opola”, „Szansa
na sukces”, „Przebojowe dzieci”, „X factor”, „The Voice of Poland”, „Mam talent”, „Mali Giganci”. Studiują na wy-

działach wokalnych najlepszych uczelni
muzycznych w kraju i za granicą. Śpiewają w musicalach, spektaklach teatralnych i programach muzycznych, gdzie
współpracują z najlepszymi artystami
polskiej estrady. Odnoszą sukcesy, nie
zapominając, że trampoliną do nich był
właśnie Rzeszów – stolica Podkarpacia.
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XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki
,,Rzeszów Carpathia Festival” 2016

PROGRAM:
Wtorek, 24 maja 2016
godz. 10.00, Scena Rynek
Prowadzenie: Waldemar Wywrocki

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 36 rzeszowskich przedszkoli:
PP 2, PP 4,PP 5, PP 6, PP 7, PP 8, PP 9, PP 10, PP 11,
PP 12, PP 13, PP 15, PP 16, PP 18, PP 19, PP 20,PP 21,
PP 22, PP 23,PP 24, PP 26, PP 28, PP 29, PP 32, PP 33,
PP 34, PP 35, PP 36, PP 37, PP 38, PP 39, PP 40, PP 41,
PP 43, Punkt Przedszkolny przy SP Nr 1 i SP Nr 2.
Środa 25 maja, czwartek 26 maja 2016 od godz. 15.00
Próby wszystkich wykonawców
na rzeszowskim Rynku
Piątek, 27 maja 2016
godz. 12.00, Sala Sesyjna rzeszowskiego Ratusza
Spotkanie uczestników festiwalu z Prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, zaproszonymi gośćmi oraz członkami Jury.
Wspólna fotografia uczestników, jurorów i organizatorów
przed Ratuszem.
godz. 18.00, Scena Rynek
Prowadzenie: Ilona Małek i Marcin Pawlak

24 – 28 maja 2016
DIP (Słowacja)
Milena Ginalska (Polska)
Dobre Wiadomości (Polska)
Olga Gornichar (Białoruś)
IVO & SEBA (Polska)
Bjorn Lislegaard (Norwegia)
Jungle Label (Słowacja)
Federica Marinari (Włochy)
Martina M (Polska)
Oksana Savchuk (Ukraina)
Mery Spolsky (Polska)
Neringa Siaudikyte (Litwa)
Steel Velvet (Polska)
Sofiya Slyvka (Ukraina)
Street 68 (Polska)
Mariusz Wawrzyńczyk (Polska)
Sunlips (Słowacja)
Jan Vytasek (Czechy)
20.00 – 20.30
Koncert Jakuba Prachowskiego – laureata Grand
Prix XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów
Carpathia Festival” 2015
20.30 – 21.30

18.00 – 20.00

„Dancing Queen” – spektakl wokalno – taneczny w wykonaniu so-

Przesłuchania festiwalowe zespołów i wokalistów z

listów, absolwentów i Grupy Artystycznej z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie w reżyserii Anny Czenczek, z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej pod kierownictwem muzycznym Jarka Babuli.
Pomysł, przygotowanie wokalne, opieka artystyczna –

zespołem festiwalowym pod kierownictwem muzycznym
Jarka Babuli

Aga Dyk (Polska)
Anna Cyzon (Kanada)
Martin Fitch (Polska)

Anna Czenczek

Choreografia – Jadwiga Basista-Janda, Karolina Majdan
Konsultacje aktorskie – Małgorzata Pruchnik-Chołka,

Mariola Łabno-Flaumenhaft
Aranżacje instrumentalne – Jarek Babula
21.30 – 22.00
Wspólny Hymn Festiwalowy w wykonaniu wszystkich
uczestników oraz Grup Artystycznych Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Gościnnie wystąpią
reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola
Publicznego nr 20 w Rzeszowie z zespołu „Gabcia i
Przyjaciele z Rzeszowa”
Uroczyste otwarcie XII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki ,,Rzeszów Carpathia Festival”
2016

22.00 – 22.05
Ogłoszenie przez Jury listy laureatów (GRAND PRIX, I,
II i III miejsce i wyróżnienia – bez podania konkretnych
miejsc)

senki im. Marka Grechuty Fundacji „Mimo Wszystko”
Anny Dymnej oraz Alicji Rega z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pracujących pod kierunkiem Anny
Czenczek
20.00 – 20.55
Koncert zespołu UNIVERSE z okazji 35-lecia działalności artystycznej
20.55 – 21.00
Alicja Rega z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie autorska piosenka dedykowana wszystkim Laureatom Festiwalu oraz Jurorom
Alicja Rega – zwyciężczyni Telewizyjnego Show Muzycznego TVN „Mali Giganci”, w którym została nagrodzona za najlepszy głos I edycji programu.

21.00 – 21.15
Ogłoszenie wyników festiwalu i wręczenie nagród laureatom

Sobota, 28 maja 2016

21.15 – 22.00

godz. 19.00, Scena Rynek
Prowadzenie: Ilona Małek, Marcin Pawlak i Waldemar Wywrocki

nagród specjalnych

Koncert Laureatów III, II, I miejsca, GRAND PRIX i

godz. 22.00
Zakończenie festiwalu

Program pt. „Z okazji Dnia Dziecka”

19.00 – 20.00
Koncert Dziecięcej Grupy Artystycznej Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie z autorskim programem pt. „Hity z Satelity”, Ani Dąbrowskiej - laureatki pierwszego miejsca na Festiwalu Zaczarowanej Pio-

Pomysłodawczyni i Dyrektor ,,Rzeszów Carpathia Festival” – Anna Czenczek
Kierownik Biura Festiwalowego – Waldemar Wywrocki
„Rzeszów Carpathia Festival” wspiera Fundację „Podkarpackie Hospicjum”

czwartek, 19 maja 2016
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MERY SPOLSKY
Mery Spolsky, czyli Maria Żak to dziewczyna z Warszawy, która pisze piosenki i teksty po polsku, aranżuje utwory, projektuje
ubrania na scenę i gra na gitarach. Ukończyła
podstawową szkołę muzyczną oraz uczęszczała do średniej szkoły muzycznej na ul. Bednarskiej w Warszawie, w klasie skrzypiec.
Rok 2014 był prawdziwym początkiem
jej muzycznej drogi. W październiku zdobyła
drugą nagrodę podczas „Grechuta Festival”
w Krakowie. Kilka miesięcy później zagościła w gronie finalistów 36. Przeglądu Piosenki Aktorskiej, na którym dostała specjalne,
muzyczne wyróżnienie za aranżację i wykonanie piosenki Agnieszki Osieckiej „Kiedy
Mnie Już Nie Będzie”. W czerwcu 2015 roku zakwalifikowała się na 52. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii
SuperDebiuty, gdzie wykonała utwór Skaldów „Cała Jesteś W Skowronkach”. W finale zdobyła nagrodę od SAWP-U za „Najlepszego wykonawcę SuperDebiutów”. W październiku 2015 roku zdobyła Nagrodę
Główną oraz Nagrodę Publiczności za
własną interpretację piosenek Marka
Grechuty podczas festiwalu „Pejzaż Bez
Ciebie”, a jej występ został wyemitowany na kanale TVP1 i TVP Polonia.
Mery Spolsky zajęła również
pierwsze miejsce w plebiscycie
„Przebój Roku 2015” w radiu
TOK.FM z piosenką „Kiedy Mnie
Już Nie Będzie”.

STREET 68
Ze spół Stre et 68 został założony w
2015 roku z inicjatywy Kacpra Michalca (gitara,
wokal) oraz basisty Michała Abramka.
Niedługo później dołączył do nich
perkusista Daniel Kruziński. Zespół
skupia się głównie na gatunku pop-punk. W zeszłym roku wypuścił
swoje pierwsze dwa single pt. "Missing You" oraz "Joanne". W zespole
Kacper odpowiada również za produkcję, aranżacje i teksty piosenek, Michał dba o sprawy zewnętrzne i reprezentacyjne, natomiast Daniel

obok gry na perkusji zapewnia wsparcie techniczne. W zeszłym roku zespół singlem "Missing You"
zadebiutował w inter netowym radiu Young Stars.
Pierwszy koncert odbył się w Przasnyszu, na którym zagrali obok Sylwii Przybysz. W chwili obecnej chłopaki przygotowują materiał na swój pierwszy album studyjny.
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Dzień Matki
w różnych kulturach
Choć o ukochanych
kobietach należy pamiętać przez cały
rok, w przypadający
na 26 maja Dzień
Matki warto okazać
miłość
i
naszą
wdzięczność w szczególny sposób. Przedstawiamy kilka inspiracji z różnych stron
świata, które pomogą uczynić ten dzień
wyjątkowym.

Początków tradycji Dnia Matki doszukuje się w starożytnej
celebracji bóstw płodności i urodzaju. Swój
obecny kształt święto
zawdzięcza jednak siedemnastowiecznej Anglii i zwyczajowi „Niedzieli u Matki”. W
tym wolnym od pracy
dniu, wręczano mamom drobne upominki w formie kwiatów
i słodkości. Z czasem
obyczaj ten upowszechnił się też w innych stronach świata.
W różnych wariantach
można znaleźć go w kalendarzach przeszło 140 państw. Najczęściej, bo aż w 63
krajach, ma miejsce w drugą niedzielę
maja. Jak Dzień Matki celebrują inne
narodowości?

Włoska Mamma
w centrum uwagi
Dwa tygodnie przed polskimi obchodami, święto mam celebrowali m.in.
Włosi - naród bardzo silnie kojarzony z
umiłowaniem rodziny i tradycji. W kulturze Półwyspu Apenińskiego, „Mamma” jest bardzo ważną postacią. W dniu
jej święta wszystkie dzieci spotykają się,
by złożyć życzenia i podziękować osobie, dzięki której przyszły na świat. Wtedy też wyręcza się mamę we wszystkich
obowiązkach, nie dopuszczając jej do
żadnych prac domowych. – Popularnym
zwyczajem podczas celebracji Dnia Matki jest świąteczny obiad w restauracji. Jego tradycyjne zwieńczenie stanowi kawa
i włoski sernik w kształcie serca – tłumaczy Joanna Sobyra, ekspert Segafredo Zanetti Poland. – Aromatyczne espresso
przygotowywane ze średnio palonej mieszanki dobrze łączy się z migdałową nutą deseru. Co równie ważne, charakteryzuje się ono pozytywnym wpływem na
proces trawienia – dodaje ekspert. Jak
przygotować tradycyjny włoski sernik dla
naszych mam? Spód ciasta stanowią pokruszone ciasteczka amaretti, które po
rozsypaniu w formie schładzamy przez
15 minut. Na wierzch wylewamy jednolitą mieszankę 500 gram serka ricotta,
250 gram serka mascarpone, zmielonych
migdałów, odrobiny cukru, trzech jaj,
łyżki mąki ziemniaczanej, startej skórki
cytrynowej oraz aromatycznych ziaren
wanilii. Wierzch posypujemy płatkami
migdałowymi i tak przygotowany sernik
pieczemy przez ok. 45 minut.

Amerykanie na zakupach
W drugą niedzielę maja Dzień
Matki obchodzą również mieszkańcy
większości krajów europejskich, Chin i
Stanów Zjednoczonych. W USA, tak
jak w przypadku Walentynek czy Bożego Narodzenia, na pierwszy plan wysuwa się komercyjna strona święta. Jak
wynika szacunków National Retail Federation, organizacji zajmującej się
handlem detalicznym, w 2015 roku
Amerykanie wydali rekordową sumę na
prezenty dla mam – 21,2 miliardy dolarów. Pieniądze przeznaczyli przede
wszystkim na kartki z życzeniami (786
milionów dolarów), kwiaty (2,4 miliardów), ubrania (1,9 miliardów) oraz biżuterię (4,3 miliardów). Co ciekawe,
spora część ankietowanych zdecydowała się na zorganizowanie specjalnych
aktywności relaksacyjnych, takich jak
wizyta w SPA lub salonie kosmetycznym. Chętnie wręczano również sprzęty elektroniczne, przyrządy ogrodnicze
i akcesoria domowe.

Dwa oblicza arabskiego święta
Bardzo interesująco wypada zestawienie powyższych zwyczajów z tym, co
dzieje się w krajach arabskich. W bardziej liberalnych społecznościach islamskich obchody przebiegają podobnie
jak w USA i we Włoszech. Różni je jedynie data. 21 marca mieszkańcy Egiptu czy Jordanii wręczają mamom kwiaty, czekoladki i zaproszenia do SPA. Ortodoksyjni muzułmanie nie obchodzą
jednak tego święta. Wynika to przede
wszystkim z braku akceptacji dla wpływów kultury zachodu. Uważają również, że szacunek i uznanie należą się
matce przez cały czas, nie tylko podczas
jednego dnia w roku.

czwartek, 19 maja 2016
Odpowiedni styl jazdy pozwala zmniejszyć
zużycie paliwa nawet
o 50 proc. Oszczędną jazdę ułatwiają
też producenci aut

Robert Mularczyk, dyrektor ds. PR Toyota Motor Poland
Ekonomiczna jazda to mniejsze zanieczysz cze nie śro do wi ska i re al ne
oszczędności. Płynna jazda, bez gwałtownego hamowania i przyspieszania,
oraz dbałość o dobry stan techniczny
auta pozwalają obniżyć zużycie paliwa
nawet o połowę. Uczestnikom tegorocznego Toyota Economy Race udało
się uzyskać rekordowy wynik spalania
na poziomie 2.807 l na 100 km.

Także wśród polskich kierowców
popular ny staje się ekonomiczny styl
jazdy. Minimalizuje on zużycie paliwa
nawet do 50 proc., a tym samym generuje spore oszczędności finansowe.
Podstawowe zasady ekonomicznego stylu prowadzenia auta to płynność jazdy,
utrzymywanie stałej prędkości przy
optymalnie wybranym biegu, utrzymywanie odpowiedniego poziomu ciśnienia w oponach, wyłączanie silnika przy
postojach dłuższych niż minuta, a także ograniczone użytkowanie klimatyzacji. Producenci samochodów coraz częściej wyposażają je w urządzenia wspomagające ekonomiczną jazdę. Starają się
także w inny sposób promować taki
styl.
– Organizujemy różnego rodzaju
rajdy ekonomiczne, podczas których
sprawdzamy zużycie paliwa i nasze
umiejętności posługiwania się autem na
określonych trasach tak, żeby zużyć jak
najmniej paliwa. To służy zwiększaniu
świadomości użytkowania samochodów, pozwala także – nawet w dużych
flotach – przenieść pewne nawyki i wyćwiczyć pewne zachowania. Ziarnko do
ziarnka, a nagle oszczędzamy spore
kwoty miesięcznie na użytkowaniu samochodu – mówi agencji infor macyjnej
Newseria Lifestyle Robert Mularczyk,
dyrektor ds. PR Toyota Motor Poland.
Jednym z takich wydarzeń jest Toyota Economy Race, podczas którego
dziennikarze motoryzacyjni konkurowali ze sobą pod względem jak najniższego zużycia paliwa za kierownicą nowej Toyoty Prius. Samochód ten ma homologację na spalanie 3 litrów benzyny
na 100 przejechanych kilometrów. Or-

ganizatorzy chcieli sprawdzić, czy kierowcy w nor malnych warunkach jazdy
są w stanie osiągnąć, a nawet poprawić
ten wynik. W dwudniowym rajdzie
wzięło udział dziewięć ekip. Rajd podzielony był na dwa etapy – pierwszy
z nich odbył się w mieście, a kierowcy
mieli do przejechania trasę o długości
50 km.
– Część rajdu odbyła się w samym
Krakowie, który jest znany z tego, że
ma obecnie dosyć trudną sytuację w ruchu drogowym. W drugim etapie pojechaliśmy na południe od Krakowa,
w stronę Wieliczki i Dobczyc. Zawodnicy pojechali malowniczymi trasami
z dość dużymi wzniesieniami i spadkami, na tych trasach starali się również
osiągnąć jak najmniejsze spalanie – mówi Ar tur Prusak, komandor rajdu,
mistrz świata FIA Alter natywnych Energii 2015.
W ciągu dwóch dni uczestnicy rajdu przejechali łącznie 1844 km. Średnio
udało im się uzyskać spalanie na poziomie 3,042 l na 100 km. Najlepszy wynik
to 2,970 l na 100 km w jeździe miejskiej
oraz 2,687 l na 100 km w jeździe poza miastem. Zwycięzcami etapu miejskiego zostali Jacek Jurecki i Wojciech
Majewski, w drugim etapie najlepsi okazali się Tomasz Siwiński i Piotr Wielgus.
– Wyniki rajdu mocno nas zaskoczyły. Wprawdzie spodziewaliśmy się
bardzo dobrych rezultatów, w końcu
hybryda Prius to jest idealne rozwiązanie, jeżeli myślimy o połączeniu przy jemności z jazdy z niskim zużyciem paliwa, ale różnice w tym zużyciu między
ostatnią w klasyfikacji generalnej załogą
a tą pierwszą, zwycięską wyniosły zaledwie 0,3 litra – mówi Robert Mularczyk.
– To pokazuje, jak łatwo jest samochodem hybrydowym uzyskać dobry wynik
w zużyciu paliwa, nawet nie mając dużego doświadczenia.
W klasyfikacji generalnej Toyota
Economy Race 2016 zwyciężyli Tomasz
Siwiński i Piotr Wielgus z wynikiem zużycia paliwa 2,807 l na 100 km.
Ź RÓ DŁO : NEW SE RIA . PL
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Martyna Wojciechowska została ambasadorką kampanii „Po stronie natury”.
Podróżniczka zachęca do sadzenia drzew
i dbania o środowisko. Jednym ze sposobów, by być po stronie natury, jest posadzenie swojego drzewa – uważa Martyna
Wojciechowska. Podróżniczka zachęca
do różnych działań proekologicznych. W
ramach kampanii Żywiec Zdrój „Po stronie natury” podróżniczka weźmie udział
w piknikach, które odbędą się w różnych
częściach Polski i będzie przekonywać, że
każdy z nas ma realny wpływ na stan środowiska naturalnego.

– Zdecydowałam się, żeby zostać ambasadorem akcji „Po stronie natury”, dlatego że sama jestem po stronie natury.
Myślę, że wszyscy kiedyś byliśmy częścią
natury, teraz trochę o tym zapomnieliśmy, ale czas sobie przypomnieć. Dlatego
bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście się przyłączyli do tej kampanii – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Martyna Wojciechowska, podróżniczka i ambasadorka programu „Po Stronie
Natury”.
W ramach tej kampanii symbolem troski o środowisko jest sadzenie drzew. Do tej
pory na blisko 900 hektarach powierzchni
posadzono 5 milionów jodeł, buków, mo-

„Po stronie natury”
drzewi i jaworów. Podczas 8. edycji programu, tzw. mobilne strefy „Po Stronie Natury” co weekend odwiedzą inne miasto: Poznań (21–22 maja), Wrocław (28–29 maja),
Katowice (4–5 czerwca), Sopot (11–12
czerwca) i Kraków (18–19 czerwca).
– Wszędzie tam będzie można
przyjść, dowiedzieć się czegoś więcej
o ochronie przyrody, a w zamian za 10
plastikowych butelek odebrać sadzonkę
drzewa i posadzić swoje. Do wyboru jest
co najmniej kilka gatunków. Można też
porozmawiać ze specjalistami z Towarzystwa Dendrologicznego i dowiedzieć się,
jak to drzewo pielęgnować, bo posadzić
drzewo to jest jedno, ale trzeba rzeczywiście zadbać, żeby było w dobrym miejscu
i miało dobre warunki – mówi Martyna
Wojciechowska.
Podróżniczka podkreśla, że drzewa
to swoisty cud natury. Od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi i zapewniają nie-

zbędny do życia tlen. Rola drzew w całym
ekosystemie jest nie do przecenienia. Korzystnie wpływają one bowiem nie tylko
na klimat, lecz także zwiększają bioróżnorodność, poprawiają jakość powietrza
i wód podziemnych.
– Myślę w takim horyzoncie długofalowym i uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sadzili drzewa, żebyśmy
chronili te tereny, które są i wymagają naszej ochrony i żebyśmy myśleli ekologicznie. Robię to nie tylko dla siebie, robię to
przede wszystkim dla mojego dziecka
i dla kolejnych pokoleń – mówi Martyna
Wojciechowska.
Troskę o przyrodę można wyrazić na
wiele sposobów, między innymi poprzez
segregowanie odpadów, oszczędzanie wody czy wymianę żarówek na energooszczędne. Martyna Wojciechowska przyznaje, że bycie eko to nie tylko dobre nawyki, lecz także styl życia.

reklama

– Na co dzień ży ję ekologicznie,
bo ważne jest to, żeby dokonywać
świadomych wyborów i minimalizować
nasz szkodliwy wpływ na środowisko.
Segreguję śmieci, staram się ograniczyć
zużycie wody i dwutlenku węgla, czyli
ten słynny ślad węglowy. Robię te
wszystkie małe gesty, bo to naprawdę
ma znaczenie – mówi Mar tyna Wojciechowska.
Podróżniczka podkreśla, że zachowania proekologiczne powinny być wpajane
dzieciom już od najmłodszych lat. Wtedy
będzie to dla nich naturalne i nie powinno stanowić problemu.
– Ważne jest to, żebyśmy żyli świadomie, żebyśmy myśleli o recyklingu,
o segregacji śmieci, żebyśmy nie marno-
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wali wody i mieli świadomość, że działanie każdego z nas ma wpływ na jeden duży globalny efekt. Wierzę w to, że możemy zmieniać świat, że czyny każdej jednostki wpływają na duży efekt. To wszystko to praca zespołowa, dlatego wspieram
takie akcje – dodaje Martyna Wojciechowska.
Organizatorem 8. edycji programu
„Po Stronie Natury” jest firma Żywiec
Zdrój wraz z partnerami – Fundacją Nasza Ziemia i Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajobrazowym. Patronat nad tegoroczną kampanią objęło Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, a 15 maja został
ogłoszony Ogólnopolskim Dniem po
Stronie Natury.
Ź RÓ DŁO :

NEW SE RIA . PL

P O D K A R PAC I E

PRZYGOTOWANIE GRAFICZNE
Extra-Media
DRUK Agora S.A. ul. Daniszewska
27, Warszawa
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń oraz zastrzega
sobie prawo skrótu nadsyłanych
materiałów.

czwartek, 19 maja 2016

extra PODKARPACIE 7

Nowe Inwestycje Mieszkaniowe
Wybór mieszkania to jedna z najważniejszych życiowych decyzji
Spółdzielnia „PROJEKTANT” ułatwia ten wybór oferując nowoczesne
mieszkania usytuowane na zadbanych i atrakcyjnie zlokalizowanych
osiedlach w Rzeszowie.
Nabywcy zwracają uwagę na stosowanie nowoczesnych rozwiązań
projektowych, ekologicznych, energooszczędnych technologii ocieplenia,
nowoczesnych systemów ogrzewania mieszkań, zagospodarowania
terenów zielonych, jak i realizację placów zabaw. Przeważnie ludzie kupują
mieszkanie, jako miejsce, w którym chcieliby spędzić większość życia.
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Bliższe informacje

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant”
Rzeszów, ul. Słoneczna 2

tel. 17 85 80 495 lub 496
kom. 790 777 890
www.projektant.rzeszow.pl
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