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Debiut w Rzeszowie i Europie
Zało ga Jakub Brze ziń ski/Jakub Ger ber nie miała dużo czasu na świę to wa nie swo je go
pierw sze go w karie rze po dium
w Rajdo wych Mistrzo stwach
Świata. Ekipa GO+Cars Co lin Te am tuż po zaję ciu trze cie go
miej sca w Drive DMACK Fie sta Tro phy wró ciła do Pol ski
i roz po czę ła przy go to wa nia
do 25. Rajdu Rze szow skie go,
za pla no wa ne go na pierw szy
weekend sierpnia.
Trzecia runda Castrol Inter
Cars RSMP po raz pierw szy w historii została włączona do kalendarza Rajdowych Mistrzostw Europy,
dzięki czemu na starcie oprócz
czo ło wych pol skich kie row ców,
pojawią się także zawodnicy ściga-
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jący się na co dzień w europejskim
czempionacie. Nie zabraknie rzecz
jasna lidera punktacji Kaje tana Kaje tanowicza, który broni mistrzow skiego tytułu, a także Bryana Bouf fiera, do którego należy rekord
liczby zwycięstw (4) w rzeszow skiej
imprezie.
Rywalizacja rozpocznie się
już w najbliższy czwar tek o godzinie 11:10, kiedy cała stawka Rajdowych Mistrzostw Europy przy stąpi
do odcinka kwalifikacyjnego Niechobrz. Najszybsi na 3,17-kilome trowej próbie będą mieli pierw szeństwo wyboru pozycji star towej.
Wła ści wa wal ka na od cin kach spe cjal nych za cznie się jesz cze te go sa me go dnia wie czo rem,
kie dy za ło gi przy stą pią do nie co
po nad 4-ki lo me trowe go su per o esu Rze szów po pro wa dzo ne go

po uli cach mia sta. W pią tek Ja kub Brze ziń ski i Ja kub Ger ber
wró cą za kie row ni cę swojej Fie sty
R5 do kład nie o go dzi nie 10:10
i po ko na ją od ci nek spe cjal ny Ko niecz kowa. Dru gi z prze jaz dów
tej pró by za pla nowa ny jest na go dzi nę 14:30. Pierw sze go dnia
na za wod ni ków cze kać bę dą jesz cze dwie pró by po ko ny wa ne dwu krot nie: 24,44-ki lo me trowa, naj dłuż sza na ca łej tra sie raj du Lu be nia
oraz
18,75-ki lo me tro wy
Chmiel nik. Ki bi ce, któ rzy bę dą
chcie li pod pa trzeć pra cę ze spo łu
raj dowe go w par ku ser wi sowym
zlo ka li zo wa nym w Rze szo wie
(Pod pro miu), bę dą mie li ta ką
oka zję trzy krot nie: o go dzi nie
9:00, 13:10 oraz 17:30. Sa mo cho dy bę dą mu sia ły wró cić do par ku
za mknię te go o go dzi nie 20:30.
Sobotnie zajęcia rozpoczną
się od 24,11-kilome trowego odcinka specjalnego Korczyna, a kibice
chcący oglądać akcję z bliska powinni znaleźć się w wyznaczonych
strefach kibica przed godz. 9:30.
Kolejne w har monogramie widnieją OS 9 Wy soka oraz OS 10 Zagorzyce. O godzinie 12:35 stawka Castrol Inter Cars RSMP i ERC uda
się do parku ser wisowego, po to by
wrócić na drugą pętlę o godzinie
14:20. Rywalizację w Rajdowych
Sa mo cho do wych Mi strzo stwach
Polski tradycyjnie już zakończy Power Stage, za który najszybsza trójka zawodników otrzyma dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej sezonu.
c.d. str. 7
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Mistrzostwa Polski w Zapasach

W sobotę 16 lipca na basenie odkrytym
K.S. Wanda odbyły się „Mistrzostwa Polski w Zapasach Plażowych – Kraków
2016”. Zawody te, są bardzo zbliżone
przepisami do walk sumo. Zawodnicy
startują w dwóch kategoriach wagowych: waga lekka i waga ciężka. Zawodnicy z Lubziny chcieli spróbować swoich sił
w tej nowej, z roku na rok cieszącej się
coraz większą popularnością dyscyplinie
sportowej. W turnieju, oprócz zawodników związanych ze sportem zapaśniczym
wystąpili również przedstawiciele krakowskich klubów sportów walki MMA i
KSW.

Pogoda nie sprzyjała i wszystkie pojedynki odbywały się w strugach deszczu.
Aura jednak nie przeszkodziła naszym za-

wodnikom, którzy spisali się świetnie –
zdobywając trzy medale. Magdalena Macios i Sylwia Kamińska, ważąc po 60kg
zostały przydzielone przez organizatorów
do grupy ciężkiej i musiały toczyć pojedynki z o wiele cięższymi przeciwniczkami. Obie spisały się rewelacyjnie przegrywając po jednym pojedynku z zawodniczką z Rudy Śląskiej ( cięższa o 20kg), Magda w półfinale a Sylwia w finale. Ostatecznie Magda zdobyła brązowy medal a Sylwia srebrny. Bardzo udany występ zaliczył
Rafał Głodek startujący w wadze lekkiej,
w drodze do finału pokonał kilku bardzo
dobrych zawodników sportu zapaśniczego. W finale przegrał z przedstawicielem
krakowskiej szkoły MMA.
M A REK G RZE SIK
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Wokalistka pracuje nad nową płytą. Krążek utrzymany będzie w klimacie pop
z domieszką nowych brzmień i pokaże nową twarz wokalistki. Jego zapowiedzią
jest singiel „Moc”, do którego gwiazda
niedawno nakręciła teledysk. Jak podkreśla, duży wpływ na jej ostatnią twórczość
ma jej syn.

Gosia Andrzejewicz urodziła swoje
pierwsze dziecko – synka o imieniu Mateusz – w czerwcu 2015 roku. Twierdzi, że
macierzyństwo zmieniło i znacznie wzbogaciło nie tylko jej życie prywatne, lecz
także zawodowe. Wokalistka czuje się
obecnie znacznie szczęśliwsza i spokojniejsza, a synek pomaga jej w pracy. Singiel „Moc”, który zadedykowała wszystkim mamom, tworzyła, trzymając chłopca na rękach.
– Zupełnie inaczej myślałam, w jaki
sposób tworzyć melodię, w jaki sposób
tworzyć tekst. Patrzyłam, czy jemu się to
podoba. Na pewno przekazuję jeszcze
więcej miłości w piosenkach w postaci
tekstów i melodii – mówi Gosia Andrzejewicz agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.
Wokalistka nie odpoczywała długo po
porodzie. Już na początku 2016 roku ukazał
się jej singiel pt. „Moc”, który jest zapowiereklama
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Ostatni singiel tworzyłam z moim synem na rękach.
Dzięki niemu w moich piosenkach jest jeszcze więcej miłości
dzią jej najnowszej płyty. Gwiazda uważa, że
kawałek ten powinien się spodobać publiczności, głównie ze względu na jego przesłanie.
Opowiada on bowiem o tym, że każdy sam
kształtuje swoje życie i tylko od nas samych
zależy to, jak się ono potoczy. W maju premierę miał promujący utwór teledysk.
– Sam teledysk kręciliśmy w Dąbrowie Górniczej w przepięknej lokalizacji,
w Villi Marina. To jest naprawdę niezwykle zmysłowe wnętrze, po raz pierwszy
mogłam się pokazać w tego typu teledysku – mówi Gosia Andrzejewicz.
Gwiazda jest z klipu zadowolona. Reakcje fanów również są bardzo pozytywne – doceniają oni zmysłowość i kobiecy
wdzięk obecny w teledysku, chwalą też
wygląd wokalistki. Ona sama nie ukrywa,
że obawiała się, czy efekt nagrania będzie
zadowalający.
– Trochę się bałam, pewnie jak każda
kobieta, jak to będzie wyglądać po porodzie, jak mi się uda szybko zrzucić nadprogramowe kilogramy – mówi Gosia Andrzejewicz.

Wokalistka nie wie jeszcze, kiedy ukaże się jej siódma płyta. Zapewnia jednak,
że fani mogą się spodziewać niespodzianki – pokaże bowiem zupełnie nową odsłonę siebie jako artystki. Twierdzi, że uwielbia eksperymentować i rozwijać się artystycznie, nie będzie więc powtarzać schematów obecnych na jej poprzednich albumach. Krążek ma być utrzymany w klimacie pop z domieszkami nowych
brzmień.
– Bardzo bym chciała, żeby te utwory miały melodię, która wpadnie w ucho,
która będzie miła. I chciałabym, żeby te
teksty, które będą zawarte na tej płycie,
niosły jakiś głębszy sens, żeby przekazały
coś ludziom, bo o to tak naprawdę chodzi – mówi Gosia Andrzejewicz.
Twierdzi, że w przyszłości chciałaby
rozwinąć karierę także poza granicami
Polski – obecnie, w dobie internetu, jest
to możliwe nawet bez opuszczania kraju.
Na razie jednak skupia się przede wszystkim na polskich fanach.
Ź RÓ DŁO : NEW SE RIA . PL
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Debiut w Rzeszowie i Europie
także zaprezentować się z dobrej strony w debiucie w Rajdowych Mistrzostwach Europy.
Ciekawostki 25. Rajdu
Rzeszowskiego:

Jakub „Colin” Brzeziński bardzo dobrze
rozpoczął tegoroczny sezon Castrol Inter Cars
RSMP stając na drugim stopniu podium w kwietniowym Rajdzie Świdnickim-KRAUSE tracąc do
bardziej doświadczonego Grzegorza Grzyba zaledwie 24 sekundy. Popularny „Colin” w maju zadebiutował na odcinkach specjalnych Rajdowych
Mistrzostw Świata, stając na starcie pierwszej rundy Drive DMACK Fiesta Trophy - Rajdu Portugalii. W ostatni lipcowy weekend Brzeziński świetnie spisał się w Rajdzie Finlandii, stając na trzecim
stopniu podium w swojej klasie. W najbliższy
weekend zawodnik pilotowany przez Jakuba Gerbera chce skupić się na zdobyciu cennych punktów do klasyfikacji Castrol Inter Cars RSMP, a

Impreza w Karpatach będzie pierwszą od trzech lat rundą Rajdowych Mistrzostw Europy rozgrywaną w Polsce.
Rekord liczby zwycięstw w Rajdzie
Rzeszowskim należy do Francuza Bryana
Bouffiera, który na najwyższym stopniu
podium stawał tu aż cztery razy.
Tegoroczna edycja będzie najdłuższą
w całej historii Rajdu Rzeszowskiego, po
raz pierwszy przekraczając liczbę 200 kilometrów oesowych.
Kuba „Colin” Brzeziński: Cieszę się, że od razu po Finlandii przenosimy się na Rajd Rzeszowski – kolejną

rundę mistrzostw Polski. Choć charakterystyka tego rajdu jest całkiem inna, a my
wsiądziemy do mocniejszego auta, to naszym atutem jest doświadczenie zdobyte
właśnie w Finlandii, gdzie zakręty są niesamowicie różnorodne. Na pewno wolałbym, aby w kalendarzu widniał Rajd
Gdańsk, bo w Drive DMACK Fiesta Trophy jechałem chyba 18 razy szybciej, niż w
poprzedniej rundzie mistrzostw Polski. Po
wypadku na kaszubskich szutrach mamy
zupełnie nowy samochód. Tydzień temu
miałem z nim pierwszy kontakt i przejechałem około 100 kilometrów testowych
na lotnisku w Bednarach. Auto jest już
oklejone i jesteśmy już po testach w okolicach Rzeszowa. Cieszy mnie, że ta runda
znalazła się też w kalendarzu mistrzostw
Europy, choć nie będzie to miało żadnego

wpływu na naszą jazdę. Będzie dużo kierowców z ERC i cieszy możliwość porównania się do nich, w tym oczywiście do Kajetana Kajetanowicza i Bryana Bouffiera,
którzy będą tu walczyć o zwycięstwo.
Pierwszy raz będziemy jechać również odcinek kwalifikacyjny, co jest miłą odmianą.
To będzie mój pierwszy start w Rzeszowie,
a na ciasnych, krętych asfaltach zazwyczaj
radziłem sobie dobrze. Jesteśmy dobrej myśli, widzimy się na oesach!
Jakub Gerber: - Moim zdaniem
Rajd Rzeszowski jest jedną z najfajniejszych
imprez – lubię kręte, wąskie odcinki specjalne, do których poniekąd przyzwyczaił mnie
Robert Kubica. Swoją przygodę z prawdziwymi rajdami zaczynałem właśnie od Rzeszowskiego w 2000 roku, więc mam do nie-

go szczególny sentyment. Co więcej to jedna
z najlepiej zorganizowanych imprez w Polsce, rozgrywana w przepięknej scenografii z
niesamowitym Rzeszowem w tle. Czekają
na nas arcytrudne odcinki specjalne, bardzo
zdradliwe podczas deszczu. Prognozy pogody
przewidują wysokie temperatury, więc spodziewam się, że będzie bardzo ciężko utrzymać koncentrację.
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…im mniej,
tym lepiej
Kompozycje kwiatowe powinny być dopasowywane do charakteru i stylu aranżacyjnego wnętrza. Obowiązuje zasada: im
mniej, tym lepiej

Stworzenie gustownej kompozycji
kwiatowej, która będzie idealnie współgrać z charakterem danego wnętrza, to
spore wyzwanie. Warto więc pamiętać
przy tym o kilku zasadach. Duże kwiaty
najlepiej prezentują się w szklanych, wysokich i cienkich wazonach, drobne – w małych, ceramicznych. W tym sezonie modne jest także łączenie różnych rodzajów
kwiatów, ale w tym samym kolorze lub
zbliżonym odcieniu.
Żywe kwiaty są wręcz nieograniczoną
bazą do stworzenia niebanalnych dekoracji. Gustowne bukiety mogą zachwycać
prostotą lub zaskakiwać formą, kształtem
i nietypowym zestawieniem kwiatów i kolorów.
– Kompozycje kwiatowe to pewnego
rodzaju sztuka. Kiedy je tworzymy, trzeba
wziąć pod uwagę to, czy kwiatostan jest
większy czy mniejszy. Jeżeli będzie on dosyć spory, to kompozycją może być już
pojedynczy kwiat. Natomiast, jeśli są to
drobne kwiatki czy listki można ułożyć
ładną kompozycję z kilku. Dobrze byłoby wybrać te w jednym kolorze, ale połączyć ze sobą różne odcienie – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Justyna Czapla, dekoratorka marki Eurofirany.
Kompozycję warto dopasować do charakteru, kolorystyki i stylu aranżacyjnego

danego wnętrza. Liczy się więc nie tylko rodzaj i kolor kwiatów, lecz także wielkość
i faktura wazonu. Przy układaniu kwiatów
mogą też być wykorzystać różne inne naczynia: szklanki, słoiki, wazy czy dzbanki.
– Najlepiej eksponować kwiaty w wazonach przezroczystych. W zależności od
wielkości kompozycji i efektu, który chcemy osiągnąć, dobrze byłoby użyć wazonów wyższych, w miarę wąskich, które
podkreślą smukłość kwiatów i ich ilość.
Natomiast, jeśli chcielibyśmy pójść bardziej w kierunku tego, żeby ten bukiet był
drobniejszy, mniejszy, wtedy też można
się pokusić o ładne ceramiczne wazony,
które ładnie uzupełnią kolorystykę i wzornictwo – mówi Justyna Czapla.
Trzeba też zastanowić się nad tym,
na jakiej powierzchni kwiaty będą eksponowane. Odpowiednio skomponowane,
barwne i pachnące kompozycje mogą
zdobić stół, stolik kawowy, komodę, parapet czy taras.
– Kierowałabym się głównie zasadą,
że im mniej, tym lepiej. Lepiej zacząć od
kompozycji mniejszych, bardziej skromnych, a z czasem, jak już poczujemy klimat tworzenia całego wnętrza, w sensie
tkanin, kwiatów i innych ozdób, to pokusić się albo o rozprzestrzenienie kwiatów
na większą powierzchnię, albo o to, żeby
ten bukiet był bardziej pełny i wydajny –
radzi Justyna Czapla.
Najlepiej wybierać kwiaty sezonowe –
takie, które są charakterystyczne dla danej
pory roku. Wiosną najlepiej sprawdzają
się więc tulipany i żonkile, latem – róże,
peonie, słoneczniki.
Ź RÓ DŁO : NEW SE RIA . PL
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