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2 extra PODKARPACIE

reklama

Już dziś za re zer wuj week end, 21 - 23
sierp nia 2015 i za trzy maj kli mat la ta
koń cząc wa ka cje moc nym ak cen tem.
Za pra sza my do Kro sna na nie po wta -
rzal ny Fe sti wal Kul tur Po gra ni cza !!!

KAR PAC KIE  KLI MA TY
DZIE CIOM (pią tek, so bo ta,
nie dzie la)

Na Kar pac kie Kli ma ty
przy by wa ją ca łe ro dzi -

ny. Spe cjal nie dla
n a j  m ł od  -

szych

by wal ców przy go to wu je my miej sce, gdzie
mo gą spę dzić mi ło i twór czo czas. W spe -
cjal nie za aran żo wa nej sce ne rii od by wać
się bę dą  warsz ta ty rę ko dziel ni cze. Za pre -
zen to wa ne zo sta ną spek ta kle ple ne ro we
dla naj młod szych. 

FE STI WAL WIN WĘ GIER SKICH IM.
POR TIU SA (pią tek, so bo ta, 
nie dzie la - Ry nek)

Świę to mi ło śni ków wę gier skich wi na
to hołd dla tra dy cji pol sko -wę gier skie go
han dlu tym szla chet nym trun kiem się ga -
ją cej XVI wie ku, w któ rej Kro sno zaj mu je
zna czą ce miej sce. Ten fe sti wal jest szcze -
gól ny, gdyż do naj lep szych wę gier skich
win do łą czą wi na pol skie. De gu sta cje od -
by wać się bę dą w Cen trum Dzie dzic twa
Szkła. Nad świę tem wi na czu wa ku piec i
me ce nas sztu ki - Ro bert Woj ciech Por -
tius, a ten   ele ment Kar pac kich Kli ma -
tów or ga ni zu je  Sto wa rzy sze nie Por tius.

ZA KĄ TEK ROZ MA ITO ŚCI 
GA LI CJYJ SKICH (pią tek, so bo -
ta, nie dzie la)

Or ga ni za to rem i po my sło daw -
cą wy da rze nia jest Sto wa rzy sze nie

Unia Przed się bior czych. Ideą przy świe ca -
ją cą Za kąt ko wi jest po łą cze nie tra dy cji ze
współ cze sno ścią. Do rocz ny kon kurs na
Tra dy cyj ną Na lew kę Ga li cyj ską   kon -
kurs@unia.org.pl. po łą czo ny z no wo cze -
sny mi tren da mi w mu zy ce, za pach sta ro -
pol skiej kuch ni gó ru ją cy nad wy sta wa mi
sztu ki współ cze snej, da je nie po wta rzal ną
at mos fe rę mie sza nia się epok i kul tur.
Miej sce, w któ rym od by wa się im pre za,
to uli ca Fran cisz kań ska, któ ra na da je jej
nie po wta rzal ną sce no gra fię sta re go mia -
sta pa mię ta ją ce go upły wa ją cy czas na ga -
li cyj skich uli cach. 

SZKLA NY ZA KĄ TEK 
(pią tek, so bo ta, nie dzie la)

Ple ne ro wa eks po zy cja przy go to wa na
przez Cen trum Dzie dzic twa Szkła i miej -
sco we pra cow nie ar ty stycz ne zwią za ne z
ob rób ką i zdob nic twem szkła. Atrak cyj ne
po ka zy wy to pu szkła pro sto z hut ni cze go
pie ca usta wio ne go na kro śnień skim bru -
ku, moż li wość sa mo dziel ne go for mo wa -
nia, gra we ro wa nia, a na wet pi sa nia na
szkle. Szkla ne za głę bie w pi guł ce dla
wszyst kich od wie dza ją cych Kar pac kie Kli -
ma ty. 

ŚWIĘ TO CHLE BA 
(so bo ta, nie dzie la) 

Za pach chle ba o po ran ku na kro -
śnień skim Ryn ku na wią zu je do wie lo wie -
ko wych tra dy cji wy pie ku chle ba w na -
szym mie ście. Lo kal ni mi strzo wie pie kar -
stwa sta ją w szran ki o zdo by cie za szczyt -
ne go ty tu łu „Ulu bio ny Chleb Kro śnian”,
któ ry przy zna je pu blicz ność Kar pac kich
Kli ma tów.

Kon kurs na ULU BIO NY CHLEB
KRO ŚNIAN na wią zu je do sie dem set let -
niej tra dy cji pie kar skiej Kro sna - miej scy
pie ka rze swój sta tut ce cho wy uzy ska li w
1459 r., cho ciaż już w do ku men cie z 1367
r. mó wi się o kra mach prze zna czo nych
spe cjal nie dla przed sta wi cie li te go za wo -
du. Nie po wta rzal ny smak chle ba z Kro -
sna, pie czo ne go we dług pra daw nych re -
cep tur, po zna ją wszy scy Go ście „Kar pac -
kich Kli ma tów”.  Co wię cej - moż na bę -
dzie też wy brać naj bar dziej sma ko wi ty
chleb im pre zy.  A każ dy, kto od da swój
głos na wy bra ny ro dzaj chle ba, ma szan sę
wy grać nie ty po we i bar dzo sma ko wi te na -
gro dy.

KAR PAC KIE KLI MA TY 2015 
Wę gier skie wi na w kro śnień skim szkle, mu zy ka, rę ko dzie ło ar ty stycz ne, nie zwy kłe sma ki i za pa chy to po pro stu KAR PAC KIE KLI MA TY! 
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PODKARPACIE

reklama

SZTU KA KAR PAC KA I TRA DY CYJ NE
SMA KI (pią tek, so bo ta, nie dzie la)

Przy cią ga ją wzrok ko lo ro we stra ga ny
peł ne ręcz nie wy ko na nych dro bia zgów: de -
li kat nych ko ro nek, bi żu te rii, drew nia nych
świąt ków i biesz czadz kich anio łów, ce ra mi -
ki, wi kli no wych ple cio nek o ory gi nal nych
kształ tach. Ar ty ści re gio nu kar pac kie go
wy sta wia ją swo je ob ra zy, rzeź by i prze pięk -
ne tka ne wy ro by. W na szym re gio nie wciąż
bar dzo wie le osób kul ty wu je tra dy cje rę ko -
dzie ła ar ty stycz ne go, a co naj waż niej sze
chce po dzie lić się tym z in ny mi. Moż na

po dzi wiać i ku po wać. Re gion Pod kar pa cia
sły nie ze smacz nej i zdro wej żyw no ści wy -
twa rza nej w tra dy cyj ny spo sób. Go spo dy -
nie przy jeż dża ją do Kro sna i sta wia ją na
sto łach mnó stwo sma ko ły ków, po cząw szy
od ciast, wę dlin, kwa szo nych ogór ków,
pro zia ków, go mó łek, czy mio du. Wszyst ko
przy go to wa ne we dług tra dy cyj nych re cep -
tur. Każ dy mo że zna leźć tu taj swój wła sny
ulu bio ny smak i za brać go do do mu. Na
kro śnień skim ryn ku gosz czą tak że po tra wy
ze Sło wa cji, Wę gier i Ukra iny.

Dokończenie na str. V
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reklama

– Lu bi Pan zwie rzę ta?
– Bar dzo. Mam ich zresz tą ca łe mnó -

stwo. Przede wszyst kim dwa jam ni ki.
Do nie daw na mia łem jesz cze ko ta, ale po -
szedł so bie do nie ba. A w ogro dzie wie le
pta ków, pszczół, żucz ków i mo ty li…
– Py tam o pu pi li, bo przez ja kiś czas w każ -
dy pią tek go ścił Pan na ma łym ekra nie
w to wa rzy stwie psa Pan kra ce go. Jak ukła -
da ła się ta współ pra ca?

– Wspa nia le. Przez wie le lat pa nem
Pan kra ce go był nie od ża ło wa ny Zyg munt
Kę sto wicz, któ re go miej sce za jął póź niej
Ta dek Chu dec ki. Z tym ostat nim pra co -
wa li śmy w jed nym te atrze. I kie dy Ta dek
wy jeż dżał na pół ro ku do Włoch, po pro -
sił że bym za jął się je go psem. Ta przy go -
da prze cią gnę ła się do dwóch lat.
– Czy li już Pan wie, jak roz ma wiać trze ba
z psem?

– Oczy wi ście! Ni gdy się nie po kłó ci -
li śmy ani nie po gryź li śmy (śmiech).
– Pan kra cy śpie wał pio sen kę o czte rech ła -
pach, a ja po zwo lę so bie te raz za py tać o po -
ru sza nie na dwóch no gach i to na par kie -
cie. Uwa ża się Pan za do bre go tan ce rza?

– Nie za bar dzo.
– Dla cze go zde cy do wał się Pan więc
na udział w „Tań cu z gwiaz da mi”, któ ry za -
koń czył się dla Pa na zresz tą dość pe cho wo,
bo kon tu zją.

– Wła śnie po to, że by się prze ko nać
o tym, że tan ce rzem je stem prze cięt nym.
Trak to wa łem ten pro gram ja ko czy stą za ba wę.
– Ta niec ko ja rzy się z pa ra mi. Już od 15 lat
two rzy Pan ta ki na zwij my to „nie for mal ny
zwią zek za wo do wy” z Ce za rym Ża kiem. Za -
czę ło się od „Mio do wych lat”, te raz jest se -
rial „Ran czo”. Po ku si li ście się Pa no wie na -
wet na sce nicz ny du et w „Dziw nej pa rze”.

– Te go nie by ło aż tak du żo. W koń -
cu tyl ko dwa se ria le.

– Zga dza się, ale cią gną ce się la ta mi…
– To praw da, ale po wie dział bym, że

czę ściej spo ty ka my się jed nak w te atrze.
Ra zem gra my we wspo mnia nej „Dziw nej
pa rze”, „Gru bych ry bach”, a ostat nio
w „Ze mście”. I uprze dzę od ra zu pa na py -
ta nie. Tak, Cza rek gra Cze śni ka, ja Pap ki -
na (uśmiech).
– To też swe go ro dza ju pa ra.

– Nie trak tu je my te go w ten spo sób.
Po pro stu bar dzo do brze mam się ze so bą pra -
cu je. „Mio do we la ta” by ły dla nas po rząd ną
szko łą. Rów nież ak tor stwa. Na przy go to wa nie
od cin ka mie li śmy za le d wie je den dzień. W tym
na uka tek stu, re je stra cja te le wi zyj na i to

z udzia łem pu blicz no ści. Wy ma ga ło to od nas
nie sa mo wi te go wy sił ku, sku pie nia i sa mo dy scy -
pli ny.
– W Wil ko wy jach pew nie też już Pa no wie za do -
mo wi li ście się na do bre!

– Aż za bar dzo. Żal bę dzie się roz sta wać.
W czerw cu za czy na my zdję cia do ostat niej nie -
ste ty se rii „Ran cza”.
– Pry wat nie też się Pa no wie przy jaź ni cie, spo ty -
ka cie?

– Bar dzo rzad ko. Zbyt czę sto łą czą nas
spra wy za wo do we. Jesz cze te go by bra ko wa ło,
że bym po za pla nem czy te atrem, prze sia dy wał
u Czar ka w do mu. Po dej rze wam zresz tą, że on
sam by so bie te go nie ży czył (uśmiech).

Na szczę ście miesz ka my na dwóch prze ciw le -
głych krań cach War sza wy i dzie li nas bli sko 30
km.
– Od pew ne go cza su po ja wia się Pan w ko lej nym
kul to wym se ria lu „M jak Mi łość”, w któ rym –
obok Wi tol da Pyr ko sza – kreu je po stać dru gie go
ulu bio ne go dziad ka w Gra bi nie.

– Przy ją łem tę pro po zy cję dla wła snej hi -
gie ny ak tor skiej. Jest to bo wiem od wie lu lat
mo ja pierw sza po stać dra ma tycz na, nie ko me -
dio wa. Pó ki co czu ję się tam do brze, tym bar -
dziej, że mam za part ner kę Do mi ni kę Kluź -
niak, któ ra jest świet ną ak tor ką. Zo ba czy my,
co bę dzie da lej. Mój los w rę kach sce na rzy -
stów.

– Spo ro mó wi li śmy o pa rze za wo do wej, te raz po -
zwo lę się za py tać o tę pry wat ną. Żo nę po znał
Pan w pra cy?

– Tak. Be ata by ła po cząt ku ją cą mon ta żyst -
ką se ria lu „Pan na Żu ła wach”, w któ rym za gra -
łem. Bar dzo szyb ko się za ko cha łem, jesz cze
szyb ciej oświad czy łem i zo sta łem przy ję ty.
– We wszyst kim jest Pan ta ki szyb ki?

– Nie (śmiech). Tu taj wie dzia łem na sto
pro cent, że to jest ta ko bie ta.
– Ma cie Pań stwo sy na Fran cisz ka, któ ry ja ko
dziec ko po ja wił się na ekra nie m.in. w „Pa ję czar -
kach”, „Nic śmiecz ne go” czy „Mio do wych la -
tach” wła śnie. My śla łem, że pój dzie on w śla dy ta -
ty, a jed nak nie…

– Wy brał śla dy ma my. Fra nek jest bar dzo
mą drym czło wie kiem. Miał czas przyj rzeć się
śro do wi sku oj ca i zna jąc wła sne moż li wo ści
uznał, że świet nym ak to rem ni gdy nie bę dzie.
A że za wsze in te re so wał go świat fil mu, po -
szedł w mon taż.
– I zo stał fil mo wym „kraw cem”!

– To ra czej stan przej ścio wy. Je go punk -
tem do ce lo wym jest re ży se ria. Bar dzo mu ki bi -
cu ję!
– Czy li za 10 lat spo ty ka my się na pre mie rze fil -
mu w re ży se rii Fran cisz ka Bar ci sia z udzia łem
Ar tu ra Bar ci sia i mon ta żem Be aty Bar ciś.

– Bar dzo bym so bie te go ży czył. Choć
wte dy pew nie sam już so bie ten ob raz bę dzie
mógł zmon to wać.
– Nie wie rzę, że bę dzie od bie rał chleb ma mie.

– (śmiech)!
– W mar cu mi nę ło 35 lat od Pa na de biu tu sce -
nicz ne go. Lu bi Pan ju bi le usze?

– Tak. Nie eee (śmiech)! Bar dzo moż li we,
że ty le cza su mi nę ło od mo je go de biu tu
w łódz kim te atrze „17:15”. A ju bi le uszy
nie zno szę. Uwa żam, że są to prze re kla -
mo wa ne i na dmu cha ne uro czy sto ści.
Z pew no ścią nie bę dę go świę to wał.

ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA

„Ran czo” to mój dru gi dom
Roz mo wa z AR TU REM BAR CI SIEM
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W dniach 12, 19 i 26 wrze śnia
2015 ro ku (so bo ty) w Mu zeum
Do bra no cek w Rze szo wie od bę -
dzie się ko lej na edy cja Eu ro pej -
skich Dni Dzie dzic twa. Ty tuł te go -
rocz nej im pre zy to Utra co ne dzie -
dzic two.

12 wrze śnia 2015 ro ku (o godz.
11.00, 14.00 i 16.00) za pra sza my do
mu zeum na se an se po pu lar nych
do bra no cek, któ re za pre zen tu je my
na kul to wym rzut ni ku „Ania”. Po -
ka zy baj ko wych prze źro czy za adre -
so wa ne bę dą szcze gól nie do ro dzin

z dzieć mi aby za chę cić ro dzi ców
oraz opie ku nów do ak tyw ne go
udzia łu – gło śne go czy ta nia.

Wrze śnio wym wy da rze niom
to wa rzy szyć bę dzie wy sta wa cza -
so wa, pt. „Miś” (11.09 – 12.11) -
pre zen tu ją ca po pu lar ne pi sem ko

dla dzie ci i mi sie – kul to we za -
baw ki oraz plu szo we zwie rząt ka,
któ re wszy scy do sko na le zna my z
dzie ciń stwa...

Za pra sza my w go dzi nach
otwar cia mu zeum.

Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa

Wa ka cje już za pół met kiem, tym cza sem
„Kre atyw ne la to” wciąż trwa! W tym ty -
go dniu dzie ci z Rze szo wa po raz ko lej ny
bę dą mo gły twór czo eks plo ato wać te mat
la ta. Warsz ta ty pt. „Let nie in spi ra cje pla -
stycz ne” od bę dą się w sa lo nie Em pik w
Ga le rii Rze szow skiej, w dniu 21 sierp nia
o go dzi nie 10.00. Wstęp na za ję cia jest
wol ny.

Pod czas za jęć naj młod si bę dą mie li
oka zję za po znać się z no wy mi tech ni ka mi
ma nu al ny mi oraz roz wi nąć wy obraź nię
pod okiem ani ma to rów. Za ję cia prze zna -
czo ne są za rów no dla naj młod szych, jak i

nie co star szych dzie ci, któ re in te re su ją się
tech ni ka mi ar ty stycz ny mi. 

Z la tem i wa ka cja mi ko ja rzy się tak
wie le rze czy, że nie spo sób ich wszyst -
kich wy ko rzy stać pod czas za jęć pla stycz -
nych. Dla te go po now nie pod okiem ani -
ma to rów w ruch pój dą kred ki, klej i no -
życz ki, któ re w po łą cze niu z wy obraź nią
i kre atyw no ścią po zwo lą prze nieść naj -
pięk niej sze let nie wspo mnie nia i przy go -
dy na pa pier. 

Wy da rze nia cy klu „Kre atyw ne la to”
or ga ni zo wa ne są przez Em pik w okre sie
wa ka cyj nym na te re nie ca łej Pol ski. 

„Kre atyw ne la to” 
w  rze szow skim Em pi ku!

PO DEJ MIJ WY ZWA NIE SMA KU
PEP SI W RZE SZO WIE!

Sma żo ne, pie czo ne, gril lo wa ne – nie za leż -
nie od tech ni ki przy go to wa nia mię so mu si
być od po wied nio przy pra wio ne. Od lat po -
ma ga ją nam w tym przy pra wy Knorr. 

Przy pra wa do mięs Knorr to aro ma tycz -
na kom po zy cja 8 su szo nych ziół i przy praw,
stwo rzo na przez sze fów kuch ni Knorr. Sta -
no wi do sko na łe uzu peł nie nie każ de go da nia

mię sne go, bę dąc gwa ran cją uda ne go obia du.
Dzię ki prze my śla nej kom po zy cji przy pra wa
do kład nie przy wie ra do po wierzch ni mię sa,
jed no cze śnie nie spa la jąc się pod czas pie cze -

nia czy sma że nia. Pod kre śla smak po traw
mię snych i na da je im ape tycz ny ru mia ny
ko lor. Na to miast da nia do pra wio ne Przy pra -
wą do kur cza ka Knorr bę dą do sko na le sma -
ko wać oraz pre zen to wać się nie zwy kle ape -
tycz nie dzię ki wi docz nym na po wierzch ni
mię sa du żym ka wał kom ziół i przy praw.
A Przy pra wy Knorr z li nii Grill po mo gą
nam przy go to wy wać w se zo nie je sien nym

do sko na łe po tra wy tak że w pie kar ni ku lub
na pa tel ni gril lo wej – w do mo wej kuch ni.

Kon kurs
Do roz da nia 5 ze sta wów przy praw

Knorr.
Oso by, któ re ja ko pierw sze 

za dzwo nią do re dak cji 
20 sierp nia, o godz. 10 otrzy ma ją

ze staw przy praw.

Przy pra wiaj z Knorr!

W czwar tek 20 sierp nia kul to wa ak cja
Wy zwa nie Sma ku Pep si od wie dzi Rze -
szów! Przed wej ściem do Ga le rii Rze szów
w  ra mach „śle pych te stów”, wszy scy
chęt ni bę dą mo gli spró bo wać na po jów ty -
pu co la i  wy brać ten, któ ry sma ku je im
bar dziej.

Pod czas za ba wy oba na po je są
schła dza ne do ta kiej sa mej tem pe ra tu ry
i prze le wa ne ze świe żo otwar tych pu -
szek. Uczest nik te stu nie wie, któ ry na -
pój jest w da nym ku becz ku, więc po -
dej mu jąc de cy zję kie ru je się tyl ko pre -
fe ren cja mi sma ko wy mi. Wy zwa nie
Sma ku Pep si bę dzie moż na po dej mo -
wać od 20 do 23 sierp nia br. w go dzi -
nach 09:00-21:00.

Trze ci wy miar sma ku!
To już trze cia edy cja kul to wej ak cji

Wy zwa nie Sma ku Pep si. W 2014 r. wzię ło
w niej udział po nad 100 000 osób w ca łej
Pol sce, a 60% z nich wy bra ło smak Pep si!

La to 2015 w ca łej Pol sce upły wa pod
zna kiem Wy zwa nia Sma ku Pep si. Od wie -
dzi li śmy już po nad po ło wę z 40 za pla no -
wa nych lo ka li za cji na te re nie ca łej Pol ski.
To wa rzy szy my Wam nad mo rzem, w gó -
rach, nad je zio rem i pod czas let nich fe -
sti wa li. Gwa ran tu je my świet ną za ba wę i

nie zwy kłe atrak cje! Już te raz za pra szam
wszyst kich do wspól nej za ba wy na even -
cie Wy zwa nia Sma ku Pep si w Rze szo wie!
– po wie dział Mi chał Szew czyk, Brand
Ma na ger Pep si Po land.

Je śli chce cie być na bie żą co z ko lej -
ny mi even ta mi Wy zwa nia Sma ku Pep si i
spraw dzić, czy eki pa Pep si po ja wi się te go
la ta w Wa szej oko li cy, śledź cie stro nę
www.pep si.pl oraz  pro fil Pep si na Fa ce -
bo oku.



Dokończenie ze str. 3

ZWIE DZA NIE WIE ŻY FAR NEJ 
(so bo ta)

W trak cie Kar pac kich Kli ma tów
udo stęp nio na zo sta nie dla zwie dza ją -
cych wie ża ko ścio ła far ne go. (Wcze sno -
ba ro ko wa dzwon ni ca wy bu do wa na w la -
tach 1637 - 51 z fun da cji Woj cie cha R.

Por tiu sa,   z trze ma dzwo na mi, w tym
słyn nym Urba nem, za li cza nym do naj -
więk szych w Pol sce.)Po dzi wiać bę dzie
moż na z ta ra su wi do ko we go nie tyl ko
mia sto, ale tak że pa no ra mę Po gó rza
Dy now sko -Strzy żow skie go i Be skid Ni -
ski. Wspa nia łe wi do ki to nie je dy na
atrak cja wie ży. Znaj du ją się tam trzy
wspa nia łe dzwo ny. Czyn na bę dzie wy -
sta wa fo to gra fii Ma riu sza Ku sa.

PLE NE RO WA WY STA WA FO TO GRA FII
(pią tek, so bo ta, nie dzie la)

Wy sta wa jest ini cja ty wą ma ją cą na ce -
lu zwięk sze nie ofer ty kul tu ral nej mia sta.
Or ga ni zo wa na na czas trwa nia Kar pac -
kich Kli ma tów pre zen tu je zdję cia człon -
ków Fo to klu bu Re gio nal ne go Cen trum
Kul tur Po gra ni cza w Kro śnie. 

MIĘ DZY NA RO DO WY PLE NER 
FO TO GRA FICZ NY (pią tek, so bo ta,
nie dzie la)

Wszyst ko co dzie je się w trak cie
Fe sti wa lu Kul tur Po gra ni cza Kar pac kie
Kli ma ty uwiecz nią fo to gra f i cy ze Sło -
wa cji, Ru mu nii Ukra iny i Wę gier,
uczest ni czą cy w Mię dzy na ro do wym
Ple ne rze Fo to gra f icz nym. Z te go spo -
tka nia mi strzów apa ra tu po wsta nie fo -
to re por taż wę dru ją cy po ga le riach po -
gra ni cza i pro mu ją cy spo tka nie kul tur
w Kro śnie.

BIEG ULICZ NY O SKARB POR TIU SA
(nie dzie la)

START – Ry nek - Pił sud skie go, Ron -
do So li dar no ści, Le gio nów, Ron do Nie -
za po mi naj ki, Nie pod le gło ści, Żół kiew -
skie go. Bia ło brze ska, Mo niusz ki, Ko -
nop nic kiej, Kra kow ska, Pił sud skie go,
Ron do So li dar no ści, Pił sud skie go,   Ry -
nek – ME TA. Or ga ni za to rem bie gu jest
MO SiR w Kro śnie.
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Szczegółowy Program
piątek  21 sierpnia 2015

RCKP, ul. Kolejowa 1

18.00 - Koncert zespołu MATRAGONA z Sanoka - muzyka z

zaginionego świata

Uroczysta inauguracja KARPACKICH KLIMATÓW i

przemarsz na krośnieński Rynek 

RYNEK

16.00 - ZPiT ZIEMIA BESKIDZKA Wilkowice (Polska)

ZALA Zalaegerszeg (Węgry) 

OHNICA Uherské Hradiště (Czechy) 

CZEREHAT (Polska)

Prezentacja zespołów biorących udział w Festiwalu

CHUDOBA Wrocław (Polska)

15.00 - 21.00 Dziecięce Karpackie Klimaty 

Jarmark dla dzieci: malowanie drewnianych łyżek, tworzenie

biżuterii z wypalanych makaronów, zdobienie ludowymi

motywami serwetek, warsztaty kulinarne oraz widowisko

teatralne 

sobota 22 sierpnia 2015

RYNEK

13.00 - ZPiT LELIWA Leżajsk (Polska) 

ZPiT ROCHY Sędziszów Małopolski (Polska)

OHNICA Uherské Hradiště (Czechy) 

ZPiT HANKA Głogów Małopolski (Polska) 

CSIMPOLYA Sárospatak (Węgry) 

NEOKLEZ Lublin (Polska)

DOMOWE MELODIE (Polska)

13.00 - 21.00 Dziecięce Karpackie Klimaty 

Jarmark dla dzieci: malowanie drewnianych łyżek, tworzenie

biżuterii z wypalanych makaronów, zdobienie ludowymi

motywami serwetek, warsztaty kulinarne oraz widowisko

teatralne

niedziela 23 sierpnia 2015 

RYNEK

11.00 - XI Bieg o Skarb Portiusa

13.00 - ARTYŚCI ZA DYCHĘ Krosno (Polska)

GRUPA WOKALNA ZPiT PWSZ Krosno (Polska)

FSS OLŠAVAN Vyšna Olšava (Słowacja)

UKRAIŃSKIE KLIMATY

CSIMPOLYA Sárospatak (Węgry) 

ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA Lublin (Polska)

BABRA BAND Budapeszt (Węgry)

MEGITZA (Polska)

10.00 - 21.00 Dziecięce Karpackie Klimaty 

Jarmark dla dzieci: malowanie drewnianych łyżek, tworzenie

biżuterii z wypalanych makaronów, zdobienie ludowymi

motywami serwetek, warsztaty kulinarne oraz widowisko

teatralne

KAR PAC KIE KLI MA TY 2015 
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No wa To yo ta Aven sis za chwy ci Cię mnó -
stwem spryt nych roz wią zań. Za awan so -
wa ne sys te my bez pie czeń stwa, sze ro ki
wy bór nie zwy kle wy daj nych i eko no micz -
nych sil ni ków oraz wy ra fi no wa ne wnę -
trze i dy na micz na syl wet ka — no wa To yo -
ta Aven sis ofe ru je wszyst ko to, cze go po -
trze bu jesz. 

To yo ta Aven sis jest sa mo cho dem, za -
pro jek to wa nym z my ślą o Eu ro pie i wy -
zwa niach, ja kie nasz ry nek sta wia przed
pro du cen ta mi. Jed no cze śnie je go wła ści -
cie le mo gą li czyć na ja poń ską nie za wod -
ność, trwa łość i ja kość wy ko na nia. Użyt -
kow ni cy do ce nia ją wy jąt ko wość te go mo -
de lu, nie tyl ko gło su jąc port fe lem — do
tej po ry star szą wer sję au ta ku pi ło po nad
1 mln 711 tys. klien tów — ale też przy zna -
jąc naj wyż sze no ty w pre sti żo wych ran -
kin gach. Przy kła dem mo że być nie miec -
kie ba da nie sa tys fak cji z sa mo cho du
ośrod ka J.D. Po wer za rok 2014 Aven sis
otrzy mał naj wyż sze oce ny użyt kow ni ków,
w peł ni speł nia jąc, a na wet prze wyż sza jąc
ocze ki wa nia, ja kie z nim wią za no przed
za ku pem. 

No wy Aven sis jest do stęp ny ja ko ele -
ganc ka li mu zy na i prak tycz ne kom bi (To -
uring Sports). Oba nad wo zia są dy na -
micz ne i pre sti żo we, wy róż nia jąc się w
swo jej kla sie sty lem i doj rza ło ścią. Dłu -
gość po jaz du wzro sła o 40 mm, a je go
przód zy skał bar dziej ma syw ny wy gląd.
Dzię ki tym za bie gom, za rów no z przo du
jak i z ty łu no wy Aven sis wy glą da na po -
jazd szer szy i moc niej osa dzo ny na dro -
dze. Re flek to ry przed nie i tyl ne zo sta ły
wy po sa ża ne w peł ną tech no lo gię LED (w
tym w świa tłach mi ja nia i dro go wych), a
w li nii bocz nej wy róż nia ją się no we wzo -
ry 17- i 18-ca lo wych felg alu mi nio wych.

Jed nym z ce lów po sta wio nych przed
twór ca mi no we go Aven si sa by ło za gwa -
ran to wa nie po dróż nym naj wyż sze go po -
zio mu kom for tu już od wer sji pod sta wo -
wej. Naj waż niej szą zmia ną w tej dzie dzi -
nie jest cał ko wi cie no we wnę trze. Ele gan -
cja i kla sa – to pierw sze sło wa, ja kie się na -
su wa ją po wej ściu do sa mo cho du. Nie -
zwy kły efekt zo stał osią gnię ty po przez
no wo cze sny, wy ra fi no wa ny pro jekt wnę -
trza, naj wyż szej ja ko ści ma te ria ły i ele -
ganc kie wy koń cze nie wszyst kich ele men -
tów, z któ ry mi sty ka się kie row ca. Tro ska
o pięk no i har mo nię do ty czy na wet do -
bo ru czcio nek i kom po zy cji pod świe tle -

nia. No wa de ska roz dziel cza zo sta ła po -
dzie lo na wi zu al nie na dwa po zio my, w
któ rych gór na, sze ro ka część za wie ra
umiesz czo ny przed ocza mi kie row cy ze -
staw przy rzą dów osa dzo nych w głę bo kich
tu bach oraz zu peł nie no wy ko lo ro wy wy -
świe tlacz o prze kąt nej 4,2-ca la.

Na niż szym po zio mie de ski roz dziel -
czej do mi nu je 8-ca lo wy wy świe tlacz do ty -
ko wy, in te gru ją cy wszyst kie funk cje sys te -
mu mul ti me dial ne go. Ze staw ze ga rów,
ele men ty na kie row ni cy i kon so li cen tral -
nej czy na wie wy otrzy ma ły wy koń cze nie
sa ty no wym chro mem. Zu peł nie no we są
tak że ta pi cer ki, w tym dwu ko lo ro we (ja -
sno sza ry lub „Ter ra cot ta”) wa rian ty z Al -
can ta rą. Na no wo wy pro fi lo wa ne zo sta ły
tak że przed nie fo te le, któ re zwięk sza ją
kom fort jaz dy na dłu gich tra sach. We
wnę trzu Aven si sa jest ci szej niż do tej po -
ry, za co od po wia da ją no we ele men ty wy -
głu sze nia nad wo zia i ko mo ry sil ni ka oraz
prze pro jek to wa ne osło ny pod wo zia.

Bo gac two w środ ku i na ze wnątrz
W po rów na niu do do tych cza so we -

go mo de lu wszyst kie wer sje wy po sa że -
nio we no we go Aven si sa zo sta ły istot nie
wzbo ga co ne. Już pod sta wo wa wer sja
mo de lu ofe ru je pe łen pa kiet bez pie czeń -
stwa To yo ta Sa fe ty Sen se, tem po mat z
ogra nicz ni kiem pręd ko ści, świa tła LED
do jaz dy dzien nej, kli ma ty za cję oraz ra -
dio z CD, USB i Blu eto oth. Na ko lej -
nym po zio mie do tych ele men tów do łą -
cza ją dwu ko lo ro we wy koń cze nie wnę -
trza z Al can ta rą, 4,2-ca lo wy wy świe tlacz
ko lo ro wy umiej sco wio ny mię dzy ze ga ra -
mi, au to ma tycz ne świa tła dro go we, czuj -
ni ki desz czu i zmro ku, sys tem mul ti me -
dial ny To yo ta To uch 2 z ka me rą co fa nia
i roz bu do wa ny pa kiet To yo ta Sa fe ty
Sen se. W spe cy fi ka cjach skon stru owa -
nych z my ślą o naj bar dziej wy ma ga ją -
cych klien tach in dy wi du al nych i f lo to -
wych po ja wi ły się tak że ele men ty ta kie
jak świa tła mi ja nia i dro go we w tech no -
lo gii Full LED. W naj wyż szych wer sjach
są one wy po sa żo ne w funk cję dy na micz -
ne go do świe tla nia za krę tów.
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Po wrót li mu zy ny
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