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Dzieci opanowały Rymanów!
Skarbem Rymanowa Zdroju są naturalne źródła wód leczniczych TYTUS, KLAUDIA i CELESTYNA oraz wyjątkowy klimat.
W uzdrowisku leczą się dzieci m.in.
ze schorzeniami: górnych i dolnych dróg oddechowych, nerek i dróg moczowych,
ortopedyczno – urazowymi.
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DNI KROSNA - MIASTA SZKŁA
3-5 czerwca 2016 r.
3 czerwca 2015 (piątek)
Scena Główna Rynek
Godz. 13.00

Szklana pułapka - Młodzieżowa Rada Miasta Krosna
Gra miejska dla młodzieży
Rynek
Godz. 16.00

Krosnieńśki Konkurs Piosenki Dziecięcej
Konkurs Piosenki dla najmłodszych, debiutujących
wykonawców orazpPrezentacja działań artystycznych
wychowanków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
Świetlica Środowiskowa - Placówka Wsparcia Dziennego w Ogródku Jordanowskim, ul. Grodzka 20

• 16.30 Kabaret Entuzjaści
• 17.00 Wręczenie nagród Krośnieński Mistrz Orto-

grafii
• 17.30 Studio Piosenki Swing
• 18.30 Wręczenie nagród Szklana Pułapka. Belgijka

na Rynku
• 19.00 Jazzavu
• 20.30 DAAB >

5 czerwca 2016 (niedziela)

Godz. 17.00

Uroczysta Msza Święta w intencji Miasta i Mieszkańców
Oprawa artystyczna - Chór młodzieżowy I Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
Kościół OO. Franciszkanów, ul. Franciszkańska 5
Godz. 18.30

Jubileusz 10- lecia Kabaretu SSOK
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1
Godz. 19.25

Nocny maraton filmowy pt. „Spróbuj się nie zaśmiać”
„Sąsiedzi 2”, „Nice Guys. Równi goście”, „7 rzeczy,
których nie wiecie o facetach”
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, artkino, ul.
Bieszczadzka 1

4 czerwca 2015 (sobota)
Godz. 10.00

Uroczysta sesja Rady Miasta Krosna połączona z
wręczeniem nagród Prezydenta Miasta Krosna w
dziedzinie kultury oraz „Za zasługi dla Krosna”
Sala narad Urzędu Miasta, ul. Staszica 2
Godz. 9.00- 16.00

Międzynarodowy Festiwal Gier Umysłowych Krosno
2016
Krośnieński Klub Szachowy Urania
Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 4, ul. Stefana Kisielewskiego 18

Godz. 9.00- 13.00

KROSNOGRA - przystanki gry w obrębie Starego
Miasta
Rynek, Dziedziniec PWSZ 8
Godz. 10.00- 13.30 i 15.00 - 17.30

Spotkanie z krośnieńskimi organizacjami pozarządowymi
Rynek, Dziedziniec PWSZ ul. Kazimierza Wielkiego
8
Godz. 10. 00

Krośnieńskie Zawody Rowerowe dla dzieci i młodzieży
Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów
Start- ul. Lotników, a wręczenie nagród zwycięzcom
zawodów około 12.15 - Lotnisko, scena
Godz. 12.30

Parada Mażoretek i Miejskiej Górniczej Orkiestry
Dętej na plac Konstytucji 3 Maja
wręczenie nagród w I Ogólnopolskim Przeglądzie
Amatorskich Zespołów Mażoretek „Majorki”
Start: parking przy RCKP ul. Kolejowa 1
Godz. 14.00- 17.30

Dzień Otwarty - GRAWITACYJNE SPORTY ROWEROWE
Park Rowerowy, ul. Okrzei, wjazd za ogródkami
działkowymi
Godz. 15.00

Jarmark Franciszkański
Plac przy ul. Franciszkańskiej

Godzina 10.00

Scena główna

I Festiwal bezzałogowych statków powietrznych
PWSZ Krosno i Aeroklub Podkarpacki
Lotnisko, ul. Żwirki i Wigury 18

• 10.30 Grupa wokalna Hufiec Krosno
• 11.00 Pokaz taneczny Zumba Power Dance Studio
• 11.30 Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku-

Godz.10.00

Program dla dzieci

Filmowy piknik dla dzieci w artKinie
Czytanie przy ekranie „Proszę słonia”, „Parauszek”,
„Angry Birds film 2D i 3D”, „Były sobie człowieki”
Konkursy, zabawy, atrakcje

• 12.00 Prezentacja taneczna Aktywny Klub Emery-

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, artkino,
ul. Bieszczadzka 1
Godz. 14.00

tów i Rencistów Dzielnicy Polanka
• 12.30 Pokaz sztuk walki – Karate Kyokushin
Godz. 13.30

Wręczenie nagród zwycięzcom KrosnoGry

Gala Jubileuszowa „Rodzina zastępcza z Wielkim
Sercem” z okazji 10- lecia powstania Podkarpackiego
Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie
Serce

Godz. 18.00

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1

Godz. 20.00
MELA KOTELUK >

Glass Kids
Godz. 19.00

The Friends
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W dniu 13 maja 2016 roku w Gimnazjum
nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie
odbył się II Podkarpacki Festiwal Piosenki Europejskiej. Pomysłodawcą i koordynatorem festiwalu jest Iwona AugustynBalawender – 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.

Festiwal Eurowizji
w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie

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 europejskiej, przybliżenie kultury muzycznej krajów europejskich, propagowanie nauki języków
obcych poprzez muzykę oraz wypromowanie aktywności artystycznej 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: Super Nowości,
Super Nowości 24, Polskie Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, Gazeta Codzienna
Nowiny, portal Nowiny24, gazeta Extra
Podkarpacie, portal Media Rzeszów
Ocen prezentacji dokonywała komisja
festiwalowa złożona z muzyków-artystów,
nauczycieli z Zespołu Szkół Muzycznych
nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie w
składzie: przewodnicząca - Katarzyna Paulo-Pilat oraz członkowie: Małgorzata Płaneta-Zając, Krzysztof Mroziak.

Kryterium 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, 3 nagrody specjalne
oraz 7 wyróżnień.

Laureaci II Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Europejskiej:
I miejsce

Kornelia Kulczyska - Gimnazjum
Sióstr Prezentek w Rzeszowie - opiekun
Dorota Chłanda
II miejsce

Julia Mikuła - Gimnazjum nr 8 w
Rzeszowie - Alicja Mitoń
III miejsce

Kacper Malinowski - Gimnazjum nr
1 w Brzozowie - opiekun Monika Pietryka, Małgorzata Potoczna

Nagrody specjalne:

• Karolina Kopeć - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie - opiekun Karolina Dyrda
• Klaudia Zarzycka - Gimnazjum
nr 9 w Rzeszowie - opielun Marcin Sopel
• Oliwia Lewandowska - Gimnazjum nr 2 w Jaśle - opiekun Janusz Budziak
Wyróżnienia:

• Patrycja Nawojska - Zespół Szkół
- Gimnazjum w Chmielniku - opiekun
Jadwiga Samagalska
• Jan Szynal - Publiczne Gimnazjum w Woli Ocieckiej - opiekun Anna
Ciołkosz

• Oliwia Nowicka - Publiczne Gimnazjum w Cmolasie - opiekun Tomasz
Wilk, Małgorzata Serafin-Kochanowicz
• Katarzyna Dziki - Gimnazjum
Sióstr Prezentek w Rzeszowie - opiekun
Ilona Stępień
• Maria Ossolińska - Gimnazjum nr
8 w Rzeszowie - opiekun Alicja Mitoń
• Izabela Dziedzic - Gimnazjum w
Malawie - opiekun Beata Chwistek, Justyna Stachura
• Natalia Pera - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie - opiekun Sylwia
Wojnar
Kolejna edycja festiwalu odbędzie się
już za rok, na którą serdecznie zapraszamy.
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Już po raz drugi Uzdrowisko Rymanów-Zdrój gościło dzieci z całego Podkarpacia
na największej w regionie plenerowej imprezie. Patronat nad wydarzeniem objął
marszałek Władysław Ortyl. Moc atrakcji dla najmłodszych sprawił, że Rymanów
stał się Podkarpacką Stolicą Dzieci. I o to
chodziło!

Na najmłodszych mieszkańców
Podkar pacia czekały liczne gry, konkursy i zabawy. Były też występy dziecięcych zespołów oraz solistów. Największą atrakcją był lot balonem.
Dzieci mogły też wziąć udział w warsztatach plastycznych, animacjach cyrkowych, poskakać na dmuchanych placach zabaw, albo pomalować twarz, a
nawet zrobić stylizację włosów. Dla
przyszłych kucharzy została zorganizowana szkółka lepienia pierogów. Dla łasuchów był tort gigant, przekąski z
grilla, kolorowe mufinki oraz degustacja jadła regionalnego. Można było
obejrzeć pokaz rękodzieła ar tystycznego orazPokazy Ratownictwa Technicznego w wykonaniu OSP.
reklama

Tegoroczna
edycja została
zaplanowana w
przeddzień Dnia
Dziecka. Myślę,
że wśród atrakcji, jakie przygotowaliśmy, każdy znalazł coś
dla siebie, aby
dobrze się tu bawić, bo na tym
nam najbardziej
zależało– mówi
dr Iwona Olejnik, prezes zarządu Uzdrowisko Rymanów Zdrój S.A.
Nasze uzdrowisko w Rymanowie-Zdroju to miejsce, w którym dzieci wracają do zdrowia. Staramy się im zapewnić
jak najlepsze warunki. Atutem tego miejsca jest wspaniały mikroklimat i wody mineralne. Chcemy promować walory Rymanowa, a ta impreza dla dzieci jest jednym z takich działań – mówi marszałek
Władysław Ortyl.

Fot. Michał Bosek

Dzieci opanowały Rymanów!

Skarbem Rymanowa Zdroju są naturalne źródła wód leczniczych TY TUS,
KLAUDIA i CELESTYNA oraz wy jątkowy klimat. W uzdrowisku leczą się
dzieci m.in. ze schorzeniami: górnych i
dolnych dróg oddechowych, nerek i
dróg moczowych, or topedyczno – urazowymi.
B IU RO

M O NI KA KO NOP KA
PRA SO WE UMWP
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Mieszkanie z plusem - czy warto
czekać na nowy program rządowy?
Nowy pomysł rządu aby budować tanie
mieszkania, które będą wynajmowane a
w późniejszych latach wykupywane przez
społeczeństwo to ciekawa propozycja.
Jednak, jak zauważają doradcy finansowi
TDF - program ten nie zrewolucjonizuje
rynku kredytów hipotecznych.

„Założenia programu są dość atrakcyjnie jednak już na wstępie pojawiają się pewne zastrzeżenia. Skoro ma być tanio to czy
mieszkania będą wyposażone w komórki lokatorskie, wózkownie, garaże podziemnie,
windy, podjazdy dla niepełnosprawnych,
itp.? W prawdzie nie są to elementy konieczne, ale z pewnością ułatwiłyby życie wielu
mieszkańcom. Trudno wypowiadać się na temat tego programu, skoro nie są znane jeszcze
wszystkie szczegóły”– mówi Agnieszka Książek doradca finansowy ds. kredytów hipotecznych, kredytów mieszkaniowych oraz
MDM - mieszkania dla młodych z firmy
TDF – Twój Doradca Finansowy.
Na tą chwilę wiemy, że „Mieszkanie
+” to nowy program rządu, który ma
polegać na możliwości wynajmu przez
mniej zamożnych Polaków tanich mieszkań czynszowych. Tanich, bo jak zapowiada rząd, koszt wybudowania takiego
mieszkania nie będzie przekraczał
3 000zł za 1 m. kw. Wynajmowane
mieszkanie można będzie również wykupić. Wybudowanie mieszkań za taki
koszt ma być możliwe dzięki temu, że
większość bloków powstawać będzie na
działkach należących do Skarbu Państwa. Na razie założenia programu pokazują, że nie będzie rygorystycznych kryteriów do spełnienia, jak jest to w przypadku Mieszkania dla Młodych. Jest to
dobra wiadomość, bo jak wiemy już z
doświadczenia, nie każdy może ubiegać
się o dofinansowanie MDM oraz nie
każde mieszkanie spełnia warunki tegoż
programu. Program ma się składać z
dwóch podstawowych filarów - oszczędzania i kredytu. Podstawą programu ma

być oszczędzanie. W ciągu roku na rachunku oszczędnościowym można będzie zdeponować pewną ilość pieniędzy
i zyskiwać na odsetkach. Osoby oszczędzające w tym programie będą mogły
skorzystać z taniego kredytu, na którego
oprocentowanie składać się będzie tylko
stawka wibor. Marży w tym kredycie nie
będzie. Dodatkowym atutem programu
jest zwiększony odsetek mieszkań wynajmowanych, z możliwością późniejszego
wykupu danego mieszkania.
„Rządowy program zakłada powołanie
kas oszczędnościowo-budowlanych. Oferta
może być ciekawym uzupełnieniem na rynku
kredytów hipotecznych, ale wg mojej opinii
program ten nie zrewolucjonizuje rynku kredytów mieszkaniowych. Po prostu - dzięki
umowie oszczędnościowo-kredytowej klienci,
którzy oszczędzaliby na mieszkanie, mogliby
uzyskać korzystniejsze warunki kredytowe.
Takie systemowe rozwiązanie może przynieść
lepsze efekty niż doraźne programy jak Rodzina na Swoim czy Mieszkanie dla Młodych.”
– podkreśla Agnieszka Hołota doradca finansowy ds. kredytów hipotecznych, kredytów mieszkaniowych oraz MDM - mieszkania dla młodych z firmy TDF – Twój Doradca Finansowy.
Program zapowiada się dość atrakcyjnie. Ma być łatwiej zdobyć własne mieszkanie. Jednak pytań i rosnących wątpliwości nie brakuje. Na oficjalne dane i więcej
szczegółowych informacji na temat programu „Mieszkanie+” musimy niestety
jeszcze poczekać. Dlatego zainteresowani
kupnem mieszkania nie powinni zwlekać
z decyzją. Obecnie na rynku znaleźć
można wiele interesujących rozwiązań finansowania swojego własnego M2.
AGNIESZ KA H O ŁO TA
A . HO LO TA @ TDF. RZE SZOW. PL

+48 535 008 555
AGNIESZ KA K SIĄ ŻEK
A . KSIA ZEK @ TDF. RZE SZOW. PL
+48 533 015 407
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Dekor strukturalny w kształcie przestrzennego heksagonu
Dekor strukturalny 3D w kształcie sześciokąta pozwala na stworzenie geometrycznej kompozycji. Surowiec może być
dowolnie barwiony

Beton architektoniczny to materiał,
który stwarza ogromne możliwości projektowe. Nie tylko pod względem
kształtów i rozmiarów, lecz także barw
i faktur. Nowością na rynku jest dekor
strukturalny w kształcie przestrzennego
heksagonu, który budzi skojarzenie
z plastrem miodu. Sześciokąty można
ze sobą swobodnie łączyć, tworząc oryginalne i gustowne kompozycje. Geometryczna dekoracja efektownie załamuje światło, dając ciekawe złudzenie
optyczne.
Betonowa dekoracja 3D pozwala
na oryginalne wykończenie ścian. Niewielki rozmiar pojedynczych sześciokątów (wysokość ok. 150 mm, szerokość
ok. 130 mm, grubość ok. 35 mm)
umożliwia ich dopasowanie także do
wymagających powierzchni. Aranżacja
najlepiej wygląda, gdy między poszczególnymi elementami pozostają wolne
luki oraz gdy zastosuje się kilka sztuk
bar wionych w masie.
– Moją inspiracją do zaprojektowania
dekoru set był plaster miodu. Postanowiłem
uprzestrzenić sześciokąt foremny i powstała
ciekawa zgeometryzowana forma. W tej
chwili kształt heksagonu jest bardzo modny, widać to w szczególności na rynku płytek ceramicznych, ale ten kształt świetnie
sprawdza się także w wersji betonowej –
mówi agencji informacyjnej Newseria
Lifestyle Patryk Kaczanowski, projektant marki Morgan & Möller.

Montaż jest niezwykle prosty, wystarczy choćby zwykła pianka montażowa. Po odpowiedniej impregnacji można zastosować go np. w łazience.
– Dekor można dowolnie łączyć, tworząc różne układy oraz wzory. Niewielkie
wymiary oraz łatwy montaż za pomocą
kleju polimerowego sprawiają, że dekoracje można stworzyć samodzielnie. Warto
też wspomnieć o możliwości barwienia betonu. Kolorowe akcenty na pewno będą
ożywczym urozmaiceniem – podkreśla
Patryk Kaczanowski.
Ciekawą propozycją są również dekory o fakturze zgniecionego papieru.
Płyty betonowe, dekory strukturalne
i akcesoria dekoracyjne w rzeczywistości
są lżejsze niż mogłoby się wydawać,
utrzymując przy tym jak najlepsze parametry wytrzymałościowe.
– Beton architektoniczny jest materiałem niezwykle plastycznym. Dzięki
domieszce włókna szklanego możliwe jest
odle wanie nawet najbardziej wymyślnych kształtów, nie tracąc przy tym wytrzymałości surowca. Jedną z ciekawszych
form są geometryczne dekory strukturalne. Geometria wprowadza do wnętrza
dynamizm oraz nowoczesny klimat. Jest
również doskonałym sposobem na przełamanie surowości betonu – mówi Patryk
Kaczanowski.
Beton architektoniczny daje dekoratorom wnętrz ogromne pole do popisu
i umożliwia tworzenie oryginalnych
struktur. Doskonale prezentuje się na
przykład w zestawieniu ze szkłem, drewnem, metalem i barwnymi tkaninami.
Ź RÓ DŁO : NEW SE RIA . PL
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