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„Mam ma Mia”, „Sum mer Ni ghts”, „Can -
dy man” i in ne nie śmier tel ne hi ty dys ko -
tek za kró lu ją 27 ma ja na sce nie Rze szów
Car pa thia Fe sti val 2016. Pu blicz ność
po rwą do tań ca mło dzi ar ty ści z Cen trum
Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie. Spek takl
wo kal no -ta necz ny pt. „Dan cing Qu een”
wy re ży se ro wa ła An na Czen czek. 

Roz śpie wa na mło dzież z rze szow skiej
kuź ni wo kal nych ta len tów znów pod bi je
ser ca pu blicz no ści, przy po mi na jąc prze -
bo je lat 70., 80. i 90. Za chwy ca ła ni mi nie -
gdyś Ab ba, Bo ney M., Vil la ge Pe ople i na -
wet John Tra vol ta - te raz ko lej na CSW.
Spek takl wo kal no -ta necz ny „Dan cing
Qu een” to mu zycz ny pro jekt An ny Czen -
czek, dy rek tor CSW oraz po my sło daw -
czy ni i dy rek tor Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Pio sen ki „Rze szów Car pa thia Fe sti -
val” – im pre zy od 12 lat pro mu ją cej mło -
dych wy ko naw ców z ca łe go świa ta. To
tak że po le do po pi su dla uta len to wa nej
mło dzie ży ze sto li cy Pod kar pa cia, któ ra
co ro ku wy stę pu je w przy go to wy wa nym
spe cjal nie na tę oka zję spek ta klu. Pre mie -
ra naj now sze go, mu zycz ne go show w wy -
ko na niu so li stów, ab sol wen tów i Gru py
Ar ty stycz nej z Cen trum Sztu ki Wo kal nej
w Rze szo wie, z to wa rzy sze niem Or kie stry
Fe sti wa lo wej pod kie run kiem Jar ka Ba bu -
li od bę dzie się 27 ma ja 2016, o godz.
20.30   na rze szow skim Ryn ku, pod czas
12. edy cji fe sti wa lu. Or ga ni za to ra mi fe sti -
wa lu są: Urząd Mia sta Rze szo wa, Cen -
trum Sztu ki Wo kal nej i Te atr „Ma ska”. 

Po suk ces z Rze szo wa

War to jesz cze do dać kil ka słów
o Cen trum Sztu ki Wo kal nej, któ re dzia -
ła w Rze szo wie już od 16 lat i nie usta -
je w pro mo cji mu zycz nych ta len tów
z Pod kar pa cia. Mło dzi ar ty ści pra cu ją tu
nad emi sją gło su, in ter pre ta cją pio sen ki,
ru chem sce nicz nym, dyk cją, uczą się za -
sad cha rak te ry za cji. Są zwy cięz ca mi
ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych fe -
sti wa li pio sen ki (od 2000 ro ku zdo by li
po nad 750 na gród). Uczest ni czą w na -
gra niach stu dyj nych, któ rych efek tem są
pły ty, m.in. „Za du ma ny ca ły świat”,
„Ma sze ru ją Strzel cy Ma sze ru ją”, czy

„Vo la re Can ta re” (pre mie ra w czerw cu
2016). Bio rą udział i od no szą suk ce sy
w ogól no pol skich pro gra mach te le wi zyj -
nych, ta kich jak: „Dro ga do gwiazd”,
„Od przed szko la do Opo la”, „Szan sa
na suk ces”, „Prze bo jo we dzie ci”, „X fac -
tor”, „The Vo ice of Po land”, „Mam ta -
lent”, „Ma li Gi gan ci”. Stu diu ją na wy -

dzia łach wo kal nych naj lep szych uczel ni
mu zycz nych w kra ju i za gra ni cą. Śpie -
wa ją w mu si ca lach, spek ta klach te atral -
nych i pro gra mach mu zycz nych, gdzie
współ pra cu ją z naj lep szy mi ar ty sta mi
pol skiej es tra dy. Od no szą suk ce sy, nie
za po mi na jąc, że tram po li ną do nich był
wła śnie Rze szów – sto li ca Pod kar pa cia. 

Rze szow skie ta len ty 
w wiel kim, mu zycz nym show

Anna Czenczek, dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
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PRO GRAM:

Wto rek, 24 ma ja 2016 

godz. 10.00, Sce na Ry nek
Pro wa dze nie: Wal de mar Wy wroc ki

Car pa thia Fe sti val Dzie ciom – pro gram pt.: „Przed -
szko la ki Mia stu” zor ga ni zo wa ny przez przed szko la pu -
blicz ne nr 7 i 40 w Rze szo wie.
W pro gra mie wo kal no – ta necz nym za pre zen tu ją się Gru -
py Ar ty stycz ne z 36 rze szow skich przed szko li:
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 Przed szkol ny przy SP Nr 1 i SP Nr 2.

Śro da 25 ma ja, czwar tek 26 ma ja 2016  od godz. 15.00 
Pró by wszyst kich wy ko naw ców 

na rze szow skim Ryn ku

Pią tek, 27 ma ja 2016

godz. 12.00, Sa la Se syj na rze szow skie go Ra tu sza
Spo tka nie uczest ni ków fe sti wa lu z Pre zy den tem Mia -
sta Rze szo wa Ta de uszem Fe ren cem, za pro szo ny -
mi go ść mi oraz człon ka mi Ju ry.
Wspól na fo to gra fia uczest ni ków, ju ro rów i or ga ni za to rów
przed Ra tu szem.

godz. 18.00, Sce na Ry nek
Pro wa dze nie: Ilo na Ma łek i Mar cin Paw lak

18.00 – 20.00
Prze słu cha nia fe sti wa lo we ze spo łów i  wo ka li stów z
ze spo łem fe sti wa lo wym pod kie row nic twem mu zycz nym
Jar ka Ba bu li

Aga Dyk (Pol ska)
An na Cy zon (Ka na da)
Mar tin Fitch (Pol ska)

DIP (Sło wa cja) 
Mi le na Gi nal ska (Pol ska) 
Do bre Wia do mo ści (Pol ska) 
Ol ga Gor ni char (Bia ło ruś)
IVO & SE BA (Pol ska) 
Bjorn Li sle ga ard (Nor we gia)
Jun gle La bel (Sło wa cja)
Fe de ri ca Ma ri na ri (Wło chy)

Mar ti na M (Pol ska)
Oksa na Sa vchuk (Ukra ina)
Me ry Spo lsky (Pol ska)
Ne rin ga Siau di ky te (Li twa)
Ste el Ve lvet (Pol ska)
So fiya Sly vka (Ukra ina)
Stre et 68 (Pol ska)
Ma riusz Waw rzyń czyk (Pol ska)
Sun lips (Sło wa cja)
Jan Vy ta sek (Cze chy)

20.00 – 20.30
Kon cert Ja ku ba Pra chow skie go – lau re ata Grand
Prix XI Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Pio sen ki „Rze szów
Car pa thia Fe sti val” 2015

20.30 – 21.30
„Dan cing Qu een” – spek takl wo kal no – ta necz ny w wy ko na niu so -
li stów, ab sol wen tów i Gru py Ar ty stycz nej z Cen trum Sztu ki Wo kal -
nej w Rze szo wie w re ży se rii An ny Czen czek, z to wa rzy sze niem Or -
kie stry Fe sti wa lo wej pod kie row nic twem mu zycz nym Jar ka Ba bu li.
Po mysł, przy go to wa nie wo kal ne, opie ka ar ty stycz na –
An na Czen czek
Cho re ogra fia – Ja dwi ga Ba si sta -Jan da, Ka ro li na Maj dan
Kon sul ta cje ak tor skie – Mał go rza ta Pruch nik -Choł ka,

Ma rio la Łab no -Flau men haft
Aran ża cje in stru men tal ne – Ja rek Ba bu la

21.30 – 22.00
Wspól ny Hymn Fe sti wa lo wy w wy ko na niu wszyst kich
uczest ni ków oraz Grup Ar ty stycz nych Cen trum
Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie. Go ścin nie wy stą pią
re pre zen tan ci Szko ły Pod sta wo wej nr 1 oraz Przed szko la
Pu blicz ne go nr 20  w Rze szo wie z ze spo łu „Gab cia i
Przy ja cie le z Rze szo wa”

Uro czy ste otwar cie XII Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Pio sen ki ,,Rze szów Car pa thia Fe sti val”
2016 

22.00 – 22.05
Ogło sze nie przez Ju ry li sty lau re atów (GRAND PRIX, I,
II i III miej sce  i wy róż nie nia – bez po da nia kon kret nych
miejsc)

So bo ta, 28 ma ja 2016

godz. 19.00, Sce na Ry nek
Pro wa dze nie: Ilo na Ma łek, Mar cin Paw lak i Wal -
de mar Wy wroc ki

Pro gram pt. „Z oka zji Dnia Dziec ka”

19.00 – 20.00
Kon cert Dzie cię cej Gru py Ar ty stycz nej Cen trum
Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie z au tor skim pro gra -
mem pt. „Hi ty z Sa te li ty”, Ani Dą brow skiej -  lau re -
at ki pierw sze go miej sca na Fe sti wa lu Za cza ro wa nej Pio -

sen ki im. Mar ka Gre chu ty Fun da cji „Mi mo Wszyst ko”
An ny Dym nej oraz Ali cji Re ga z Cen trum Sztu ki Wo -
kal nej w Rze szo wie, pra cu ją cych pod kie run kiem An ny
Czen czek

20.00 – 20.55
Kon cert ze spo łu UNI VER SE z oka zji 35-le cia dzia łal no -
ści ar ty stycz nej

20.55 – 21.00
Ali cja Re ga z Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie -
au tor ska pio sen ka de dy ko wa na wszyst kim Lau re atom Fe -
sti wa lu oraz Ju ro rom 
Ali cja Re ga – zwy cięż czy ni Te le wi zyj ne go Show Mu zycz -
ne go TVN „Ma li Gi gan ci”, w któ rym zo sta ła na gro dzo -
na za naj lep szy głos I edy cji pro gra mu.  

21.00 – 21.15
Ogło sze nie wy ni ków fe sti wa lu  i wrę cze nie na gród lau re atom

21.15 – 22.00
Kon cert Lau re atów III, II, I miej sca, GRAND PRIX i
na gród spe cjal nych

godz. 22.00 
Za koń cze nie fe sti wa lu

Po my sło daw czy ni i Dy rek tor ,,Rze szów Car pa thia Fe -
sti val” – An na Czen czek
Kie row nik Biu ra Fe sti wa lo we go – Wal de mar Wy wroc ki
„Rze szów Car pa thia Fe sti val” wspie ra Fun da cję „Pod -
kar pac kie Ho spi cjum”

XII Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pio sen ki
,,Rze szów Car pa thia Fe sti val” 2016

24 – 28 ma ja 2016
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Ze spół Stre et 68 zo stał za ło żo ny w
2015 ro ku z ini cja ty wy Kac pra Mi chal ca (gi ta ra,
wo kal) oraz ba si sty Mi cha ła Abram ka.
Nie dłu go póź niej do łą czył do nich
per ku si sta Da niel Kru ziń ski. Ze spół
sku pia się głów nie na ga tun ku pop -
-punk. W ze szłym ro ku wy pu ścił
swo je pierw sze dwa sin gle pt. "Mis -
sing You" oraz "Jo an ne". W ze spo le
Kac per od po wia da rów nież za pro duk cję, aran ża -
cje i tek sty pio se nek, Mi chał dba o spra wy ze -
wnętrz ne i re pre zen ta cyj ne, na to miast Da niel

obok gry na per ku sji za pew nia wspar cie tech nicz -
ne. W ze szłym ro ku ze spół sin glem "Mis sing You"
za de biu to wał w in ter ne to wym ra diu Young Stars.
Pierw szy kon cert od był się w Prza sny szu, na któ -
rym za gra li obok Syl wii Przy bysz. W chwi li obec -
nej chło pa ki przy go to wu ją ma te riał na swój pierw -
szy al bum stu dyj ny.

Me ry Spo lsky, czy li Ma ria Żak to dziew -
czy na z War sza wy, któ ra pi sze pio sen ki i tek -
sty po pol sku, aran żu je utwo ry, pro jek tu je
ubra nia na sce nę i gra na gi ta rach. Ukoń czy ła
pod sta wo wą szko łę mu zycz ną oraz uczęsz cza -
ła do śred niej szko ły mu zycz nej na ul. Bed nar -
skiej w War sza wie, w kla sie skrzy piec.

Rok 2014 był praw dzi wym po cząt kiem
jej mu zycz nej dro gi. W paź dzier ni ku zdo by ła
dru gą na gro dę pod czas „Gre chu ta Fe sti val”
w Kra ko wie. Kil ka mie się cy póź niej za go ści -
ła w gro nie fi na li stów 36. Prze glą du Pio sen -
ki Ak tor skiej, na któ rym do sta ła spe cjal ne,
mu zycz ne wy róż nie nie za aran ża cję i wy ko -
na nie pio sen ki Agniesz ki Osiec kiej „Kie dy
Mnie Już Nie Bę dzie”. W czerw cu 2015 ro -
ku za kwa li fi ko wa ła się na 52. Kra jo wy Fe sti -
wal Pio sen ki Pol skiej w Opo lu w ka te go rii
Su per De biu ty, gdzie wy ko na ła utwór Skal -
dów „Ca ła Je steś W Skow ron kach”. W fi na -
le zdo by ła na gro dę od SAWP -U za „Naj lep -
sze go wy ko naw cę Su per De biu tów”. W paź -
dzier ni ku 2015 ro ku zdo by ła Na gro dę
Głów ną oraz Na gro dę Pu blicz no ści za
wła sną in ter pre ta cję pio se nek Mar ka
Gre chu ty pod czas fe sti wa lu „Pej zaż Bez
Cie bie”, a jej wy stęp zo stał wy emi to wa -
ny na ka na le TVP1 i TVP Po lo nia. 

Me ry Spo lsky za ję ła rów nież
pierw sze miej sce w ple bi scy cie
„Prze bój Ro ku 2015” w ra diu
TOK.FM z pio sen ką „Kie dy Mnie
Już Nie Bę dzie”.  

STRE ET 68 

ME RY SPO LSKY 
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Choć o uko cha nych
ko bie tach na le ży pa -
mię tać przez ca ły
rok, w przy pa da ją cy
na 26 ma ja Dzień
Mat ki  war to oka zać
na szą mi łość i
wdzięcz ność w szcze -
gól ny spo sób. Przed -
sta wia my kil ka in spi -
ra cji z róż nych stron
świa ta, któ re po mo -
gą uczy nić ten dzień
wy jąt ko wym. 

Po cząt ków tra dy -
cji Dnia Mat ki do szu -
ku je się w sta ro żyt nej
ce le bra cji bóstw płod -
no ści i uro dza ju. Swój
obec ny kształt świę to
za wdzię cza jed nak sie -
dem na sto wiecz nej An -
glii i zwy cza jo wi „Nie -
dzie li u Mat ki”. W
tym wol nym od pra cy
dniu, wrę cza no ma -
mom drob ne upo min -
ki w for mie kwia tów
i  słod ko ści. Z cza sem
oby czaj ten upo -
wszech nił się też w in -
nych stro nach świa ta.
W róż nych wa rian tach
moż na zna leźć go w ka len da rzach prze -
szło 140 państw. Naj czę ściej, bo aż w 63
kra jach, ma miej sce w dru gą nie dzie lę
ma ja. Jak Dzień Mat ki ce le bru ją in ne
na ro do wo ści?

Wło ska Mam ma 
w cen trum uwa gi

Dwa ty go dnie przed pol ski mi ob -
cho da mi, świę to mam ce le bro wa li m.in.
Wło si - na ród bar dzo sil nie ko ja rzo ny z
umi ło wa niem ro dzi ny i tra dy cji. W kul -
tu rze Pół wy spu Ape niń skie go, „Mam -
ma” jest bar dzo waż ną po sta cią. W dniu
jej świę ta wszyst kie dzie ci spo ty ka ją się,
by zło żyć ży cze nia i  po dzię ko wać oso -
bie, dzię ki któ rej przy szły na świat. Wte -
dy też wy rę cza się ma mę we wszyst kich
obo wiąz kach, nie do pusz cza jąc jej do
żad nych prac do mo wych. – Po pu lar nym
zwy cza jem pod czas ce le bra cji Dnia Mat -
ki jest świą tecz ny obiad w re stau ra cji. Je -
go tra dy cyj ne zwień cze nie sta no wi ka wa
i wło ski ser nik w kształ cie ser ca – tłu ma -
czy Jo an na So by ra, eks pert Se ga fre do Za -
net ti Po land. – Aro ma tycz ne espres so
przy go to wy wa ne ze śred nio pa lo nej mie -
szan ki do brze łą czy się z mig da ło wą nu -
tą de se ru. Co rów nie waż ne, cha rak te ry -
zu je się ono po zy tyw nym wpły wem na
pro ces tra wie nia – do da je eks pert. Jak
przy go to wać tra dy cyj ny wło ski ser nik dla
na szych mam? Spód cia sta sta no wią po -
kru szo ne cia stecz ka ama ret ti, któ re po
roz sy pa niu w for mie schła dza my przez
15 mi nut. Na wierzch wy le wa my jed no -
li tą mie szan kę 500 gram ser ka ri cot ta,
250 gram ser ka ma scar po ne, zmie lo nych
mig da łów, odro bi ny cu kru, trzech jaj,
łyż ki mą ki ziem nia cza nej, star tej skór ki
cy try no wej oraz aro ma tycz nych zia ren
wa ni lii. Wierzch po sy pu je my płat ka mi
mig da ło wy mi i tak przy go to wa ny ser nik
pie cze my przez ok. 45 mi nut.

Ame ry ka nie na za ku pach
W dru gą nie dzie lę ma ja Dzień

Mat ki ob cho dzą rów nież miesz kań cy
więk szo ści kra jów eu ro pej skich, Chin i
Sta nów Zjed no czo nych. W USA, tak
jak w przy pad ku Wa len ty nek czy Bo że -
go Na ro dze nia, na pierw szy plan wy su -
wa się ko mer cyj na stro na świę ta. Jak
wy ni ka  sza cun ków Na tio nal Re ta il Fe -
de ra tion, or ga ni za cji zaj mu ją cej się
han dlem de ta licz nym, w 2015 ro ku
Ame ry ka nie wy da li re kor do wą su mę na
pre zen ty dla mam – 21,2 mi liar dy do -
la rów. Pie nią dze prze zna czy li przede
wszyst kim na kart ki z ży cze nia mi (786
mi lio nów do la rów), kwia ty (2,4 mi liar -
dów), ubra nia (1,9 mi liar dów) oraz bi -
żu te rię (4,3 mi liar dów). Co cie ka we,
spo ra część an kie to wa nych zde cy do wa -
ła się na zor ga ni zo wa nie spe cjal nych
ak tyw no ści re lak sa cyj nych, ta kich jak
wi zy ta w SPA lub sa lo nie ko sme tycz -
nym. Chęt nie wrę cza no rów nież sprzę -
ty elek tro nicz ne, przy rzą dy ogrod ni cze
i ak ce so ria do mo we.

Dwa ob li cza arab skie go świę ta
Bar dzo in te re su ją co wy pa da ze sta -

wie nie po wyż szych zwy cza jów z tym, co
dzie je się w kra jach arab skich. W bar -
dziej li be ral nych spo łecz no ściach is lam -
skich ob cho dy prze bie ga ją po dob nie
jak w USA i we Wło szech. Róż ni je je -
dy nie da ta. 21 mar ca miesz kań cy Egip -
tu czy Jor da nii wrę cza ją ma mom kwia -
ty, cze ko lad ki i za pro sze nia do SPA. Or -
to dok syj ni mu zuł ma nie nie ob cho dzą
jed nak te go świę ta. Wy ni ka to przede
wszyst kim z bra ku ak cep ta cji dla wpły -
wów kul tu ry za cho du. Uwa ża ją rów -
nież, że sza cu nek i uzna nie na le żą się
mat ce przez ca ły czas, nie tyl ko pod czas
jed ne go dnia w ro ku.

Dzień Mat ki 
w róż nych kul tu rach 
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Eko no micz na jaz da to mniej sze za nie -
czysz cze nie śro do wi ska i  re al ne
oszczęd no ści. Płyn na jaz da, bez gwał -
tow ne go ha mo wa nia i  przy spie sza nia,
oraz  dba łość o  do bry stan tech nicz ny
au ta po zwa la ją ob ni żyć zu ży cie pa li wa
na wet o  po ło wę. Uczest ni kom te go -
rocz ne go To yo ta Eco no my Ra ce uda ło
się uzy skać re kor do wy wy nik spa la nia
na po zio mie 2.807 l na 100 km. 

Tak że wśród pol skich kie row ców
po pu lar ny sta je się eko no micz ny styl
jaz dy. Mi ni ma li zu je on zu ży cie pa li wa
na wet do 50 proc., a tym sa mym ge ne -
ru je spo re oszczęd no ści f i nan so we.
Pod sta wo we za sa dy eko no micz ne go sty -
lu pro wa dze nia au ta to płyn ność jaz dy,
utrzy my wa nie sta łej pręd ko ści przy
opty mal nie wy bra nym bie gu, utrzy my -
wa nie od po wied nie go po zio mu ci śnie -
nia w opo nach, wy łą cza nie sil ni ka przy
po sto jach dłuż szych niż mi nu ta, a tak -
że ogra ni czo ne użyt ko wa nie kli ma ty za -
cji. Pro du cen ci sa mo cho dów co raz czę -
ściej wy po sa ża ją je w urzą dze nia wspo -
ma ga ją ce eko no micz ną jaz dę. Sta ra ją się
tak że w  in ny spo sób pro mo wać ta ki
styl.

– Or ga ni zu je my róż ne go ro dza ju
raj dy eko no micz ne, pod czas któ rych
spraw dza my zu ży cie pa li wa i  na sze
umie jęt no ści po słu gi wa nia się au tem na
okre ślo nych tra sach tak, że by zu żyć jak
naj mniej pa li wa. To słu ży zwięk sza niu
świa do mo ści użyt ko wa nia sa mo cho -
dów, po zwa la tak że – na wet w du żych
f lo tach – prze nieść pew ne na wy ki i wy -
ćwi czyć pew ne za cho wa nia. Ziarn ko do
ziarn ka, a  na gle oszczę dza my spo re
kwo ty mie sięcz nie na użyt ko wa niu sa -
mo cho du – mó wi agen cji in for ma cyj nej
New se ria Li fe sty le Ro bert Mu lar czyk,
dy rek tor ds. PR To yo ta Mo tor Po land.

Jed nym z  ta kich wy da rzeń jest To -
yo ta Eco no my Ra ce, pod czas któ re go
dzien ni ka rze mo to ry za cyj ni kon ku ro -
wa li ze so bą  pod wzglę dem jak naj niż -
sze go zu ży cia pa li wa za kie row ni cą no -
wej To yo ty Prius. Sa mo chód ten ma ho -
mo lo ga cję na spa la nie 3 li trów ben zy ny
na 100 prze je cha nych ki lo me trów. Or -

ga ni za to rzy chcie li spraw dzić, czy kie -
row cy w  nor mal nych wa run kach jaz dy
są w sta nie osią gnąć, a na wet po pra wić
ten wy nik. W dwu dnio wym raj dzie
wzię ło udział dzie więć ekip. Rajd po -
dzie lo ny był na dwa eta py – pierw szy
z nich od był się w mie ście, a kie row cy
mie li do prze je cha nia tra sę o  dłu go ści
50 km.

– Część raj du od by ła się w sa mym
Kra ko wie, któ ry jest zna ny z  te go, że
ma obec nie do syć trud ną sy tu ację w ru -
chu dro go wym. W dru gim eta pie po je -
cha li śmy na po łu dnie od Kra ko wa,
w stro nę Wie licz ki i Do bczyc. Za wod ni -
cy po je cha li ma low ni czy mi tra sa mi
z dość du ży mi wznie sie nia mi i spad ka -
mi, na tych tra sach sta ra li się rów nież
osią gnąć jak naj mniej sze spa la nie – mó -
wi Ar tur Pru sak, ko man dor raj du,
mistrz świa ta FIA Al ter na tyw nych Ener -
gii 2015.

W cią gu dwóch dni uczest ni cy raj -
du prze je cha li łącz nie 1844 km. Śred nio
uda ło im się uzy skać spa la nie na po zio -
mie 3,042 l na 100 km. Naj lep szy wy nik
to 2,970 l na 100 km w jeź dzie miej skiej
oraz  2,687 l na 100 km w  jeź dzie po -
za  mia stem. Zwy cięz ca mi eta pu miej -
skie go zo sta li Ja cek Ju rec ki i Woj ciech
Ma jew ski, w dru gim eta pie naj lep si oka -
za li się To masz Si wiń ski i Piotr Wiel gus.

– Wy ni ki raj du moc no nas za sko -
czy ły. Wpraw dzie spo dzie wa li śmy się
bar dzo do brych re zul ta tów, w  koń cu
hy bry da Prius to jest ide al ne roz wią za -
nie, je że li my śli my o  po łą cze niu przy -
jem no ści z jaz dy z ni skim zu ży ciem pa -
li wa, ale róż ni ce w tym zu ży ciu mię dzy
ostat nią w kla sy fi ka cji ge ne ral nej za ło gą
a tą pierw szą, zwy cię ską wy nio sły za le d -
wie 0,3 li tra – mó wi Ro bert Mu lar czyk.
– To po ka zu je, jak ła two jest sa mo cho -
dem hy bry do wym uzy skać do bry wy nik
w zu ży ciu pa li wa, na wet nie ma jąc du -
że go do świad cze nia.

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej To yo ta
Eco no my Ra ce 2016 zwy cię ży li To masz
Si wiń ski i Piotr Wiel gus z wy ni kiem zu -
ży cia pa li wa 2,807 l na 100 km.

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

Od po wied ni styl jaz dy po zwa la zmniej szyć
zu ży cie pa li wa na wet 

o 50 proc. Oszczęd ną jaz dę uła twia ją 
też pro du cen ci aut
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Mar ty na Woj cie chow ska zo sta ła am ba -
sa dor ką kam pa nii „Po stro nie na tu ry”.
Po dróż nicz ka za chę ca do sa dze nia drzew
i dba nia o śro do wi sko. Jed nym ze spo so -
bów, by być po stro nie na tu ry, jest po sa -
dze nie swo je go drze wa – uwa ża Mar ty na
Woj cie chow ska. Po dróż nicz ka za chę ca
do róż nych dzia łań pro eko lo gicz nych. W
ra mach kam pa nii Ży wiec Zdrój „Po stro -
nie na tu ry” po dróż nicz ka weź mie udział
w pik ni kach, któ re od bę dą się w róż nych
czę ściach Pol ski i bę dzie prze ko ny wać, że
każ dy z nas ma re al ny wpływ na stan śro -
do wi ska na tu ral ne go.

– Zde cy do wa łam się, że by zo stać am -
ba sa do rem ak cji „Po stro nie na tu ry”, dla -
te go że sa ma je stem po stro nie na tu ry.
My ślę, że wszy scy kie dyś by li śmy czę ścią
na tu ry, te raz tro chę o  tym za po mnie li -
śmy, ale czas so bie przy po mnieć. Dla te go
bar dzo Pań stwa za chę cam do te go, że by -
ście się przy łą czy li do tej kam pa nii – mó -
wi agen cji in for ma cyj nej New se ria Li fe sty -
le Mar ty na Woj cie chow ska, po dróż nicz -
ka i am ba sa dor ka pro gra mu „Po Stro nie
Na tu ry”.

W ra mach tej kam pa nii sym bo lem tro -
ski o śro do wi sko jest sa dze nie drzew. Do tej
po ry na bli sko 900 hek ta rach po wierzch ni
po sa dzo no 5 mi lio nów jo deł, bu ków, mo -

drze wi i ja wo rów. Pod czas 8. edy cji pro gra -
mu, tzw. mo bil ne stre fy „Po Stro nie Na tu -
ry” co week end od wie dzą in ne mia sto: Po -
znań (21–22 ma ja), Wro cław (28–29 ma ja),
Ka to wi ce (4–5 czerw ca), So pot (11–12
czerw ca) i Kra ków (18–19 czerw ca).

– Wszę dzie tam bę dzie moż na
przyjść, do wie dzieć się cze goś wię cej
o ochro nie przy ro dy, a w za mian za 10
pla sti ko wych bu te lek ode brać sa dzon kę
drze wa i po sa dzić swo je. Do wy bo ru jest
co naj mniej kil ka ga tun ków. Moż na też
po roz ma wiać ze spe cja li sta mi z To wa rzy -
stwa Den dro lo gicz ne go i do wie dzieć się,
jak to drze wo pie lę gno wać, bo po sa dzić
drze wo to jest jed no, ale trze ba rze czy wi -
ście za dbać, że by by ło w do brym miej scu
i mia ło do bre wa run ki – mó wi Mar ty na
Woj cie chow ska.

Po dróż nicz ka pod kre śla, że drze wa
to swo isty cud na tu ry. Od ty się cy lat to -
wa rzy szą czło wie ko wi i  za pew nia ją nie -

zbęd ny do ży cia tlen. Ro la drzew w ca łym
eko sys te mie jest nie do prze ce nie nia. Ko -
rzyst nie wpły wa ją one bo wiem nie tyl ko
na kli mat, lecz tak że zwięk sza ją bio róż no -
rod ność, po pra wia ją ja kość po wie trza
i wód pod ziem nych.

– My ślę w ta kim ho ry zon cie dłu go fa -
lo wym i uwa żam, że to jest bar dzo waż -
ne, że by śmy sa dzi li drze wa, że by śmy
chro ni li te te re ny, któ re są i wy ma ga ją na -
szej ochro ny i że by śmy my śle li eko lo gicz -
nie. Ro bię to nie tyl ko dla sie bie, ro bię to
przede wszyst kim dla  mo je go dziec ka
i dla ko lej nych po ko leń – mó wi Mar ty na
Woj cie chow ska.

Tro skę o przy ro dę moż na wy ra zić na
wie le spo so bów, mię dzy in ny mi po przez
se gre go wa nie od pa dów, oszczę dza nie wo -
dy czy wy mia nę ża ró wek na ener go osz -
częd ne. Mar ty na Woj cie chow ska przy -
zna je, że by cie eko to nie tyl ko do bre na -
wy ki, lecz tak że styl ży cia.

– Na co dzień ży ję eko lo gicz nie,
bo waż ne jest to, że by do ko ny wać
świa do mych wy bo rów i mi ni ma li zo wać
nasz szko dli wy wpływ na śro do wi sko.
Se gre gu ję śmie ci, sta ram się ogra ni czyć
zu ży cie wo dy i dwu tlen ku wę gla, czy li
ten słyn ny ślad wę glo wy. Ro bię te
wszyst kie ma łe ge sty, bo to na praw dę
ma zna cze nie – mó wi Mar ty na Woj cie -
chow ska.

Po dróż nicz ka pod kre śla, że za cho wa -
nia pro eko lo gicz ne po win ny być wpa ja ne
dzie ciom już od naj młod szych lat. Wte dy
bę dzie to dla nich na tu ral ne i nie po win -
no sta no wić pro ble mu.

–  Waż ne jest to, że by śmy ży li świa -
do mie, że by śmy my śle li o  re cy klin gu,
o  se gre ga cji śmie ci, że by śmy nie mar no -

wa li wo dy i mie li świa do mość, że dzia ła -
nie każ de go z nas ma wpływ na je den du -
ży glo bal ny efekt. Wie rzę w to, że mo że -
my zmie niać świat, że czy ny każ dej jed -
nost ki wpły wa ją na du ży efekt. To wszyst -
ko to pra ca ze spo ło wa, dla te go wspie ram
ta kie ak cje – do da je Mar ty na Woj cie -
chow ska.

Or ga ni za to rem 8. edy cji pro gra mu
„Po Stro nie Na tu ry” jest fir ma Ży wiec
Zdrój wraz z part ne ra mi – Fun da cją Na -
sza Zie mia i Pol skim To wa rzy stwem Tu ry -
stycz no -Kra jo bra zo wym. Pa tro nat nad te -
go rocz ną kam pa nią ob ję ło Pol skie To wa -
rzy stwo Den dro lo gicz ne, a 15 ma ja zo stał
ogło szo ny Ogól no pol skim Dniem po
Stro nie Na tu ry.
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www.projektant.rzeszow.pl

Rzeszów, ul. Słoneczna 2 

tel. 17 85 80 495 lub 496 
kom. 790 777 890

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. 

Nowe Inwestycje Mieszkaniowe

Bliższe informacje  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant”
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