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Roz mo wa z
Da wi dem La skiem 
Wi ce pre ze sem Sto wa rzy sze nia 
Eu ro re gion Kar pac ki Pol ska 
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2 extra PODKARPACIE

Gło suj my na wa ka cyj ne
wy jaz dy dla dzie ci z Gmi ny

Ry ma nów i oko lic!!! 

Fun da cja Jaś Wę drow ni czek wraz z Fun da cją
AVI VA po ma ga dzie ciom!!! Za gło suj cie za po -
mo cą każ de go do stęp ne go Wam kon ta e -ma il
na stro nie http://to dlam nie wa zne.pl/ini cja ty -

wa,270,ko ro na -gor ska -be ski… Z każ de go kon ta
mo że my od dać tyl ko je den głos. Dla te go za pra -

sza my do po mo cy wszyst kich zna jo mych,
współ pra cow ni ków, przy ja ciół oraz ro dzi nę

Udo stęp nia my, gło su je my i po ma ga my dzie ciom.
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W dniu 8 ma ja 2015 ro ku w Gim na zjum
nr 2 im. Ja nu sza Kor cza ka w Rze szo wie
od był się I Pod kar pac ki Fe sti wal Pio sen ki
Eu ro pej skiej. Po my sło daw cą i ko or dy na -
to rem fe sti wa lu jest Iwo na Au gu styn -Ba -
la wen der – na uczy ciel ka mu zy ki. 

Gim na zjum nr 2 w Rze szo wie przez
10 lat by ło or ga ni za to rem Mię dzy gim na -
zjal ne go Kon kur su Pie śni Pa trio tycz nej
i Żoł nier skiej dla Pod kar pa cia. Na ba zie
te go kon kur su zro dził się po mysł zor ga ni -
zo wa nia Fe sti wa lu Pio sen ki Eu ro pej skiej,
któ ry swo im za się giem ob jął by ca łe Pod -
kar pa cie.

Mło de mu po ko le niu oprócz wy cho -
wa nia w du chu pa trio tycz nym po win no
się przy bli żyć kul tu rę eu ro pej ską po przez
mu zy kę i śpiew, któ ra jest jed ną z form
mu zy ki – wy po wia da się Iwo na Au gu styn -
-Ba la wen der.

In spi ra cją do po wsta nia fe sti wa lu by -
ła chęć po pu la ry za cji mu zy ki eu ro pej -
skiej, przy bli że nie kul tu ry mu zycz nej kra -
jów eu ro pej skich, pro pa go wa nie na uki ję -
zy ków ob cych po przez mu zy kę oraz wy -
pro mo wa nie ak tyw no ści ar ty stycz nej
wśród mło dzie ży.

Fe sti wal ad re so wa ny jest do mło dzie -
ży gim na zjal nej z te re nu wo je wódz twa
pod kar pac kie go w ka te go rii so li stów. Za -
da niem uczest ni ków by ło przy go to wa nie
i za pre zen to wa nie przed ju ry fe sti wa lu do -
wol nej pio sen ki w ję zy ku jed ne go z kra -
jów eu ro pej skich.

Pa tro nat ho no ro wy nad fe sti wa lem
ob ję li: Wo je wo da Pod kar pac ki, Mar sza łek
Wo je wódz twa Pod kar pac kie go, Sta ro sta
Po wia tu Rze szow skie go, Pre zy dent Mia sta
Rze szo wa. 

Pa tro nat me dial ny: Pol skie Ra dio
Rze szów, TVP Rze szów, Ga ze ta Co dzien -
na No wi ny, por tal No wi ny 24, ga ze ta
Extra Pod kar pa cie, por tal Me dia Rze -
szów.

Ocen pre zen ta cji do ko ny wa ła ko mi -
sja fe sti wa lo wa zło żo na z mu zy ków -ar ty -
stów i na uczy cie li ję zy ków ob cych w skła -
dzie: prze wod ni czą ca – Ka ta rzy na Pau lo -

-Pi lat oraz człon ko wie: Mał go rza ta Pła ne -
ta -Za jąc, Ża ne ta Ła budz ka, Krzysz tof
Mro ziak oraz na uczy cie li ję zy ków ob -
cych: Mo ni ka Obrzód, Mał go rza ta Ka -
baj, Mi chał Czaj ka.

Wśród kry te riów oce ny so li stów by -
ły wa lo ry gło so we, mu zy kal ność, po -
praw ność ję zy ko wa, in ter pre ta cja, do bór
re per tu aru do sto so wa ny do te ma ty ki fe -
sti wa lu.

Po ziom wy ko ny wa nych utwo rów był
bar dzo wy so ki, czym za sko czył po zy tyw -
nie ju ro rów i zgro ma dzo ną pu blicz ność.
Po dłu gich ob ra dach ko mi sja przy zna ła
trzy na gro dy głów ne oraz 10 wy róż nień:

Lau re aci I Pod kar pac kie go Fe -
sti wa lu Pio sen ki Eu ro pej skiej:

I miej sce
Zu zan na Ko ło dziej czyk – Gim na -

zjum nr 2 w Łań cu cie – opie kun Syl wia
Woj nar

II miej sce
Zu zan na Jan dziś – Gim na zjum nr 2

w Rze szo wie – opie kun Iwo na Au gu styn -
-Ba la wen der

III miej sce
Iza be la Chro bak – Ze spół Szkół

w Sta rej Wsi – opie kun Ka ta rzy na Bo czar -
-Gnyp

Wy róż nie nia:
Ka ta rzy na Dzi ki – wy róż nie nie spe -

cjal ne za oso bo wość sce nicz ną – Gim na -
zjum Sióstr Pre zen tek w Rze szo wie –
opie kun Do ro ta Chłan da

We ro ni ka Ster ko wiec – Gim na zjum
w Je dli czu – opie kun Ire na Pi kul

Na ta lia Pera – Gim na zjum nr 2
w Łań cu cie – opie kun Syl wia Woj nar

Alek san dra Trzu skow ska – wy róż nie -
nie spe cjal ne za wraż li wość i mu zy kal ność
– Gim na zjum nr 3 w Miel cu – opie kun
Agniesz ka Gar dul ska

Ga brie la Ra tusz niak – Gim na zjum nr
3 w Miel cu – opie kun Agniesz ka Gar dul -
ska

Alek san dra Ha dław – Ze spół Szkół
w Wy so kiej – opie kun Jo an na Fal ger

An na So cha – Pry wat ne Gim na zjum
Sióstr Nie po ka la nek w Ja ro sła wiu – opie -
kun Ta de usz Ka ła marz

We ro ni ka Paw łow ska – Gim na zjum
nr 2 w Rze szo wie – opie kun Iwo na Au gu -
styn -Ba la wen der

Alek san dra Sien kow ska – Gim na -
zjum w Wi śnio wej – opie kun Agniesz ka
Grusz czyń ska

Na ta lia Adam ska – Ze spół Szkół
w Urze jo wi cach – opie kun Do mi ni ka Ku -
dy ba

Ko lej na edy cja fe sti wa lu od bę dzie
się już za rok, na któ rą ser decz nie za pra -
sza my.

Fe sti wal Eu ro wi zji w Gim na zjum nr 2 w Rze szo wie

Po my sło daw czy ni i ko or dy na tor fe sti wa lu Iwo na Au gu styn -Ba la wen der

Na gro dze ni uczest ni cy i prze wod ni czą ca ju ry – Ka ta rzy na Pau lo -Pi lat
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PRO GRAM FE STI WA LU

Wto rek, 2 czerw ca 2015 
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 29
rze szow skich przed szko li:

PP 2, PP 4, PP 6, PP 7, PP 8, PP 9,
PP 10, PP 11, PP 15, PP 16, PP 17, PP 19,
PP 20, PP 22, PP 23, PP 26, PP 28, PP 29,
PP 32, PP 33, PP 35, PP 36, PP 37, PP 38,
PP 39, PP 40, PP 42, PP 43, Nie pu blicz -
ne Przed szko le „Ma li Eks per ci”

Pią tek, 5 czerw ca 2015
godz. 12.00, Ra tusz
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 w Ra tu szu.

Wspól na fo to gra fia uczest ni ków, ju -
ro rów i or ga ni za to rów przed Ra tu szem

18.00 – 20.00, Sce na Ry nek 
Pro wa dze nie: Ilo na Ma łek

i Mar cin Paw lak
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

Ja kub Jon kisz – Pol ska
Son ja Aga ta Bi scan – Chor wa cja
King Sha olin – Sło wa cja

Ma ria Evan ge lou – An glia
Man ne qu in Mars – Pol ska
Nad ia Ha siuk – Ukra ina
Ka sia Moś – Pol ska
Na ta lia Ko zlo va – Ro sja
Pa pyl lon – Sło wa cja
Ta ras Kur chyk – Ukra ina
Ja kub Pra chow ski – Pol ska
In dre Ma la kau ska ite – Li twa
Sle azy Ro XxX – Cze chy
Fe de ri ca Ma ri na ri – Wło chy
Jen ni fer Szi ro ta & Re mig – Wę gry
Sar sa Mar kie wicz – Pol ska
Tra ban da – Pol ska
Pau li na Pie nią żek – Pol ska

20.00 – 21.00
„Vo la re Can ta re” – spek takl wo kal no

– ta necz ny w wy ko na niu so li stów, ab sol -

XI Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pio sen ki

,,Rze szów Car pa thia Fe sti val” 2015
2 – 6 czerw ca 2015

Ka sia Po po wska – lau re at ka X edy cji  „Rze szów Car pa thia Fe sti val” 2014



extra PODKARPACIE 7czwartek, 28 maja 2015

reklama

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 dy rek cją 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
Kon sul ta cje ak tor skie – Mał go rza ta

Pruch nik -Choł ka
Aran ża cje in stru men tal ne – Ja rek Ba bu la
Ko stiu my – Mał go rza ta Po lek
Ję zyk hisz pań ski – Ca ro li na Lo pez -

-Mar ti nez
Pa try cja Wi dlarz i Kac per To ma szew -

ski – Pa ra Mi strzow skiej Kla sy 

Ta necz nej „A”
21.00 – 21.10 
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

21.10 – 21.15 
Uro czy ste otwar cie XI Mię dzy na ro -

do we go Fe sti wa lu Pio sen ki,, Rze szów
Car pa thia Fe sti val” 2015 

21.15 – 21.50
Kon cert Ka si Po po wskiej z ze spo łem

– lau re at ki X edy cji „Rze szów Car pa thia
Fe sti val” 2014

godz. 21.55
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, 6 czerw ca 2015
godz. 18.00, Sce na Ry nek

Pro wa dze nie: Ilo na Ma łek

i Mar cin Paw lak
18.00 – 18.50
Spek takl ple ne ro wy dla dzie ci pt. „Ty -

grys Pie trek” w wy ko na niu ak to rów Te -
atru „Ma ska” w Rze szo wie

18.50 – 19.15
Kon cert dzie cię cej Gru py Ar ty stycz -

nej z Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze -
szo wie z au tor skim pro gra mem pt. „Pio -
sen ki Pa na Wald ka” 

Kon cert Ali cji Re gi z Cen trum Sztu -
ki Wo kal nej w Rze szo wie – zwy cięż czy ni
Te le wi zyj ne go Show Mu zycz ne go TVN
„Ma li Gi gan ci”

19.15 – 19.30 
Ogło sze nie wy ni ków Fe sti wa lu i wrę -

cze nie na gród lau re atom

19.30 – 19.50 
Kon cert Sa fi Ra ko ver – lau re at ki Grand

Prix Rze szów Car pa thia Fe sti val 2014

19.50 – 20.40
Kon cert Lau re atów III, II, I miej sca,

GRAND PRIX i na gród spe cjal nych
20.40 – 21.00
SA BI NA & KU BA – Lau re aci Rze szów

Car pa thia Fe sti val 2007, 2010 i 2011

21.00 – 22.00
Gwiaz da Fe sti wa lu – RSC le gen da

Pol skiej Sce ny Roc ko wej – „Po że gnal -
ny Walc” 

godz. 22.00 
Za koń cze nie fe sti wa lu

Ju ry Fe sti wa lo we:
Do ro ta Szpet kow ska – Prze wod ni czą ca
Ma rek Ko ści kie wicz
Lech No wic ki
Ro man Owsiak
Zbi gniew Ja ku bek

Or kie stra Fe sti wa lo wa „Rze -
szów Car pa thia Fe sti val”:

Ja rek Ba bu la – li der, aran -
żer, per ku sja, kla wi sze, 

Je rzy Skal ski -trąb ka,

Piotr Gu nia – sak so fo ny,
Łu kasz Bel cyr – gi ta ra,
Mi ko łaj Ba bu la – for te pian,
Woj ciech Fed ko wicz – per ku sja,
Syl we ster Ma li now ski – per ku sja,
Łu kasz Adam czyk – gi ta ra ba so wa.

Po my sło daw ca 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

Vo la re Can ta re -Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie

SA BI NA & KU BA – Lau re aci „Rze szów
Car pa thia Fe sti val”

Sa fi Ra ko ver – lau re at ka Grand Prix
„Rze szów Car pa thia Fe sti val”2014



W ro ku 1831 nie ja ki pan Tre fi let ti pły nął stat -
kiem do Pa ler mo na Sy cy lii. Na gle do strzegł
dziw ne zja wi sko: ni czym nie zmą co na po -
wierzch ni mo rza po czę ła się ko tło wać, gi gan -
tycz ne gej ze ry za czę ły bić w nie bo. To wa rzy -
szy ły te mu kłę by dy mu i pa ry oraz prze raź li -
we, głu che grzmo ty. 

Oto ro dzi ła się wy sep ka wul ka nicz na. Nie -
speł na mie siąc póź niej do tarł w to miej sce okręt
an giel ski, któ re go ka pi tan  wziął ją w po sia da nie
Ko ro ny Bry tyj skiej ja ko Gra hams Is land. Nie
mi nę ło wie le cza su, gdy na pa to czył się ne apo li -
tań ski okręt, któ re go ka pi tan bez ce re mo nial nie
ze rwał sztan dar bry tyj ski i w je go miej sce za -
tknął cho rą giew z her bem oboj ga Sy cy lii. Wy -
spie nadał na zwę San Fer di nan do. In ny ba dacz
na zwał wy sep kę Ju lią (od mie sią ca w któ rym zo -
sta ła od kry ta), we dług nie go mia ła ob fi to wać w
po ma rań cze, cy try ny oraz go rą ce źró dła mi ne -
ral ne. Ga ze ty ne apo li tań skie za czę ły pu bli ko -
wać sen sa cyj ne do nie sie nia o nie zna nym do tąd
na ro dzie, po słu gu ją cym się dziw nym ję zy kiem,
któ re go król miał ofia ro wać ka pi ta no wi okrę tu
ne apo li tań skie go rę kę swej cór ki oraz nie wy -
obra żal ne bo gac twa. W mię dzy cza sie ta jem ni -
cza wy sep ka po bu dza ła wy obraź nię miesz kań -
ców znad Ta mi zy. Rząd an giel ski wy słał gu ber -
na to ra, aby ob jął rzą dy w imie niu Je go Kró lew -
skiej Mo ści. Ja kież by ło zdzi wie nie nie do szłe go
no ta bla, gdy oka za ło się, że wy spa zdą ży ła się
już za paść o ja kieś 5 me trów pod po wierzch nię
mo rza. Efe me rycz na wy sep ka wul ka nicz na, któ -
ra po kil ku za le d wie mie sią cach od swe go po -
wsta nia skry ła się w od mę tach mor skich wy wo -
ła ła spo re za mie sza nie: do pro wa dzi ła do licz -
nych spięć na li nii Ne apol -Lon dyn, do wy mia -
ny ostrych not dy plo ma tycz nych, pro te stów
prze ciw ko bez czesz cze niu sztan da rów.

Sy cy lia i jej oko li ce na le żą do ob sza rów ak -
tyw nych sej smicz nie i po dob ne wy sep ki po ja -
wia ły się na tym ob sza rze nie jed no krot nie. Wie -

le spo śród wysp wul ka nicz nych osią gnę ło po -
kaź ne roz mia ry i do dziś dnia sta no wią wiel ką
atrak cję pod czas sy cy lij skich wo ja ży. Nie opo dal
tzw. Wy brze ża Sa ra ceń skie go (płn. Sy cy lia –
oko li ce Gio io sa Ma rea) znaj du ją się tzw. Wy spy
Li pa ryj skie. We dług sta ro żyt nych prze ka zów
Dio do ra to wła śnie na jed nej z nich miał za -
miesz ki wać Eol – bóg wia trów. Na wy spach
Vul ca no i Li pa ri znaj du ją się go rą ce je zio ra wul -
ka nicz ne, w któ rych moż na od by wać re lak sa -
cyj ne ką pie le. Le gen dar na sie dzi ba Eola –
Strom bo li sły nie z wul ka nu, któ re go erup cje za -
cho dzą z za dzi wia ją cą re gu lar no ścią i sta no wią
nie za po mnia ną atrak cję noc nych, mor skich wy -
cie czek, a w uprzed nich stu le ciach słu ży ły że glu -
ją cym za na tu ral ną mor ską la tar nię. Świet ną ba -
zą wy pa do wą do od wie dze nia sy cy lij skie go
świa ta wul ka nów jest wspo mnia na Gio io sa Ma -
rea, któ ra do dat ko wo jest kwin te sen cją Sy cy lii:
wspa nia łe pla że, nie sa mo wi te wi do ki, sma ko wi -
te da nia lo kal nej kuch ni oraz uni kal ne za byt ki
z róż nych krę gów cy wi li za cyj nych na wy cia gnię -
cie rę ki.

MAR CO PO LO TRA VEL S.C. za pra sza
na wcza sy w Gio io sa Ma rea (z wła snym do jaz -
dem – ist nie je moż li wość zor ga ni zo wa nia trans -
fe ru z lot ni ska oraz re zer wa cji ho te li prze jaz do -
wych). W ce nie 45 Eu ro za noc są za war te na -
stę pu ją ce świad cze nia: za kwa te ro wa nie w jed -
nym z prze stron nych apar ta men tów Vil lag gio
Vil la Giu lia, peł ne ca ło dzien ne wy ży wie nie,
uatrak cyj nie nie wy po czyn ku po przez za ba wy
ko or dy no wa ne przez ani ma to rów. Wię cej in for -
ma cji o ho te lu i świad czo nych tam usłu gach
znaj dzie cie Pań stwo na stro nie http://www.vil -
lag gio vil la giu lia.it/. Zpra sza my rów nież  na stro -
nę http://mar co po lo.rze szow.pl/, aby po znać
na szą ofer tę wcza sów w Gre cji, jak rów nież bo -
ga tą ofer tę wy cie czek kul tu ro wych i piel grzy -
mek.
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SY CY LIA – TA JEM NI CZY ŚWIAT WUL KA NÓW NA WY CIĄ GNIĘ CIE RĘ KI
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Aż 4 Na gro dy wy śpie wa li ucznio wie
Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo -
wie pra cu ją cy pod kie run kiem An ny
Czen czek w XV Ogól no pol skim Fe sti -
wa lu Mło dych Pio sen ka rzy Bu dzik
2015, któ ry od był się w dniach 23-24
ma ja we Wro cła wiu.

Ależ to był Kon cert Lau re atów! Fa -
mo us Jim Wil liams, Ali cja Ja nosz! To by -
ły wi sien ki na tor cie ar ty stycz nym przy go -
to wa nym dla pu blicz no ści przez zna ko -
mi tych wo ka li stów i oso bo wo ści z ca łej
Pol ski. 

Z po nad 116 zgło szo nych uczest ni -
ków do fi na łu do sta ło się bli sko 80 wo ka -
li stów z ca łej Pol ski, któ rzy wal czy li
o głów ne na gro dy.

Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo -
wie re pre zen to wa li Ma ry sia So cha, Ka ro -

li na Kwie cień, Ali cja Re ga, Sa ra Sme la,
Na ta lia Sze la, Ju lia Sta cho wicz, Klau dia
Za rzyc ka, Szy mon Du dek, Adam Szczy -
pień.

Z ra do ścią in for mu je my, że ju ry fe sti -
wa lu pod prze wod nic twem Ali cji Ja nosz
przy zna ło wo ka li stom re pre zen tu ją cym
Rze szów aż 4 na gro dy:

Zło ty Bu dzik wy śpie wa ła Ali cja
Re ga, któ ra ostat nio zwy cię ży ła
Te le wi zyj ne Show Mu zycz ne TVN
„Ma li Gi gan ci”

Zło ty Bu dzik wy śpie wał Adam
Szczy pień

Srebr ny Bu dzik otrzy ma ła
Klau dia Za rzyc ka

wy róż nie nie Ju lia Sta cho wicz.
Wszy scy wo ka li ści pra cu ją pod kie run -

kiem An ny Czen czek, dy rek to ra Cen trum
Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie oraz po my sło -
daw czy ni i dy rek to ra Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Pio sen ki „Rze szów Car pa thia Fe sti val”.

A już w wkrót ce wo ka li ści Cen trum
Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie bę dą re pre -
zen to wać Pol skę na Mię dzy na ro do wych
Fe sti wa lach w Buł ga rii -czer wiec oraz Por -
tu ga lii w sierp niu.

TRZY MA MY KCIU KI ZA CSW 

Bu dzik 2015

Sklep NEO 24.PL, po ten tat na pol skim ryn ku e -com mer ce, roz sze rza ofer tę dla

użyt kow ni ków mo bil nych. Pod ad re sem m.neo 24.pl znaj du je się uprosz czo na i re -

spon syw na wer sja skle pu in ter ne to we go stwo rzo na z my ślą o ro sną cej rze szy

klien tów ro bią cych za ku py za po śred nic twem smart fo nów i ta ble tów. 

Po wpi sa niu w mo bil ną prze glą dar kę ad re su neo 24.pl zo sta nie my au to ma tycz -
nie prze kie ro wa ni na mo bil ną wi try nę naj po pu lar niej sze go pol skie go skle pu in ter ne -
to we go NEO 24.PL. Użyt kow nik stro ny m.neo 24.pl zy sku je ła twy do stęp do naj waż -
niej szych funk cji skle pu, a więc wy szu ki wa nia, prze glą da nia ka te go rii i ko szy ka znaj -
du ją cych się u gó ry stro ny oraz te le fo nów kon tak to wych, śle dze nia prze sy łek i naj -
czę ściej za da wa nych py tań umiesz czo nych u do łu. Na wi ga cja stro ny jest in tu icyj na,
wy szu ki wa nie szyb kie, a pro ces fi na li zo wa nia trans ak cji skró co ny do trzech kro ków,
dzię ki cze mu do ko na ne w ten spo sób za ku py speł nia ją wszyst kie wy mo gi m -com -
mer ce. 

Atrak cyj ność mo bil ne go ku po wa nia za po śred nic twem m.neo 24.pl pod no szą
ko rzyst ne wa run ki do sta wy, obej mu ją ce cał ko wi cie dar mo wą wy sył kę i gwa ran cję do -
star cze nia za ku pów w cią gu 48 go dzin od chwi li nada nia ich z ma ga zy nu. Wśród
opcji do sta wy znaj du je się za rów no prze sył ka ku rier ska, jak i moż li wość od bio ru to -
wa ru w jed nym z nie mal 10 tys. punk tów sta cjo nar nych, na któ re skła da ją się pacz -
ko ma ty In post, sta cje ben zy no we Or len, kio ski RU CHu oraz pla ców ki Pocz ty Pol -
skiej. Dar mo wa do sta wa i wszech stron ne moż li wo ści od bio ru pa czek to bez wąt pie -
nia ogro my atut m -skle pu NEO 24, zwłasz cza w do bie tak du żej kon ku ren cji na ryn -
ku sie cio wych za ku pów.

Funk cjo nu ją cy od nie daw na sklep mo bil ny m.neo 24.pl szyb ko zdo by wa uzna -
nie in ter nau tów i bran żo wych eks per tów. Mo bil na plat for ma zo sta ła do ce nio na no -
mi na cją do na gro dy w ka te go rii m -com mer ce w ple bi scy cie Mo bi le Trends Awards
2015. 

reklama

NEO 24.PL uru cha mia mo bil ną
plat for mę za ku po wą
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Prze pis na pięk ną prze strzeń przy -
do mo wą to nie tyl ko od po wied ni do -
bór ro ślin, ale tak że me bli oraz ak ce -
so riów de ko ra cyj nych. Te z be to nu
ar chi tek to nicz ne go sta no wią no wo -
cze sną i sty lo wą opra wę przy ro dy
oraz ory gi nal ną al ter na ty wę dla po -
pu lar nych me bli drew nia nych czy
rat ta no wych.

Wy bór me bli i ak ce so riów ze -
wnętrz nych nie jest ła twy, gdyż po win -
ny one łą czyć w so bie es te ty kę, funk -
cjo nal ność oraz trwa łość. Do brze, aby
wy po sa że nie ogro do we nie przy ćmi ło
na tu ral ne go pięk na oto cze nia, ale dys -
kret nie je pod kre śli ło. Me ble z be to nu
ar chi tek to nicz ne go Mor gan & Möller
to pro ste geo me trycz ne kształ ty, czy ste
for my i su ro wy cha rak ter ma te ria łu,
któ ry do sko na le współ gra z bo gac -
twem ota cza ją cej nas na tu ry, two rząc
no wo cze sne ogro do we aran ża cje. Ide -
al nie spraw dzą się w ogro dach wiel bi -
cie li har mo nij nych, upo rząd ko wa nych
prze strze ni o de si gner skim cha rak te -
rze. 

W ofer cie mar ki znaj du ją się nie
tyl ko me ble, ta kie jak sto ły, szez lon gi,
fo te le i so fy, ale rów nież ak ce so ria be -
to no we: li te ry de ko ra cyj ne, świecz ni ki,
mi sy czy do ni ce. Pro ste, no wo cze sne
for my pro duk tów Mor gan & Möller
czy nią z nich do sko na łą al ter na ty wę
dla tra dy cyj nych rzeźb i od le wów
ogro do wych, któ rych styl by wa nie kie -
dy dys ku syj ny. Cza sem na wet nie wiel -
ki ak cent po tra fi nadać przy do mo wej
prze strze ni wy jąt ko wy cha rak ter.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
wie lo funk cyj ny me bel Pen ta gon łą czą -
cy w so bie funk cje prak tycz ne i de ko -
ra cyj ne. Mo że on po słu żyć za sto lik,
sie dzi sko i no wo cze sną ozdo bę ogro -

du. Kształt bry ły bę dą cej skrzy żo wa -
niem pię cio ką tów, pro sto ką tów i kwa -
dra tów po zwa la na stwo rze nie cie ka -
wych ukła dów aran ża cyj nych po przez
ze sta wie nie kil ku ele men tów. Ta ka geo -
me trycz na in sta la cja nada prze strze ni
ogro do wej ar ty stycz ny cha rak ter. Do -
dat ko wo pu ste wnę trze spra wia, że me -
bel jest lżej szy niż mo gło by się wy da -
wać. Więk szość pro duk tów Mor gan &
Möller zbu do wa nych jest z cien ko -
ścien nych ele men tów, dzię ki cze mu
ich wa ga po zy tyw nie za ska ku je.

Pro duk ty Mor gan & Möller są od -
por ne na wa run ki pa nu ją ce na ze -
wnątrz i, w prze ciw nień stwie do me bli
drew nia nych czy pla sti ko wych, mo gą
słu żyć za wy po sa że nie ca ło rocz ne. Do
ich wy ko na nia uży wa na jest mie szan ka
za wie ra ją ca śro dek hy dro fo bo wy ogra -
ni cza ją cy ab sorp cję wo dy. Ak ce so ria
be to no we, któ re ma ją być wy ko rzy sty -
wa ne w po miesz cze niach mo krych lub
na ze wnątrz bu dyn ków zo sta ją do dat -
ko wo po wierzch nio wo za im pre gno wa -
ne. Spe cjal ny pre pa rat  two rzy na po -
wierzch ni be to nu prze zro czy stą bło nę,
któ ra za po bie ga wni ka niu wil go ci i za -
nie czysz czeń w głąb struk tu ry.  Za bez -
pie czo ne w ten spo sób ele men ty sta ją
się bar dziej od por ne na ura zy me cha -
nicz ne i dzia ła nie che mi ka liów. Uła -
twia to rów nież czysz cze nie pro duk tu,
co jest ce chą nie zwy kle po żą da ną w
przy pad ku me bli ogro do wych. War to
pod kre ślić, że moż li wość swo bod ne go
użyt ko wa nia w wa run kach ze wnętrz -
nych do ty czy rów nież be to no wych
me bli ta pi ce ro wa nych, np. fo te li i sof
z li nii Mo du lar. Ist nie je opcja za mó -
wie nia obi cia uszy te go ze spe cjal nych
tka nin przy sto so wa nych do użyt ko wa -
nia na ze wnątrz. 

W ogro dach z be to nu…

Me ble ca ło rocz ne do ogro du i na ta ras
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Czy fut bol ame ry kań ski mo że zy skać po -
pu lar ność w Pol sce? Ależ oczy wi ście.
Tym bar dziej, że za wod ni cy po cho dzą cy
z Pol ski do łą cza ją do naj wyż szej kla sy
roz gryw ko wej w fut bo lu ame ry kań skim.
W mar cu br. do gro na za wod ni ków NFL
do łą czył uro dzo ny w Ole śni cy Ba ba tun de
Aiy eg bu si. Do sko na le roz wi ja się pol ska
li ga fut bo lu, a ro dzi me dru ży ny pre zen tu -
ją co raz wyż szy po ziom. 

Fut bol ame ry kań ski zdo by wa w Pol -
sce co raz więk szą po pu lar ność. Na Pod -
kar pa ciu dzia ła już kil ka dru żyn, w tym
rze szow ski ze spół Roc kets, za ło żo ny we
wrze śniu ubie głe go ro ku. Klub zo stał
zbu do wa ny w opar ciu o do świad czo nych
gra czy, któ rzy wy stę po wa li w naj wyż szych
kla sach roz gryw ko wych. Więk szość skła -
du dru ży ny to by li za wod ni cy „Ra vens”
pierw sze go ze spo łu na Pod kar pa ciu. 

Za ło ży cie la mi „Ra kiet” by li Mi chał
Tit tin ger, To masz Tit tin ger, Da niel Kra -
wiec, Da wid Ry del oraz Ja kub Chle bi ca,
któ rzy po sta no wi li stwo rzyć no wy ze spół,
sta no wią cy zu peł nie no wą ja kość, bo – jak
sa mi prze ko nu ją – fut bol uza leż nia i je śli
ktoś przy naj mniej raz spró bu je, nie bę -
dzie już chciał z tej pa sji zre zy gno wać.
Ka dra od je sie ni po przed nie go ro ku by ła
suk ce syw nie wzmac nia na no wy mi za wod -
ni ka mi i obec nie wy no si pra wie 40 osób.
Do tych czas prze pro wa dzo ne zo sta ły dwie
se lek cje no wych za wod ni ków. Rze szow scy
pił ka rze to w więk szo ści oso by pra cu ją ce

i uczą ce się, ża den z nich nie zaj mu je się
fut bo lem ame ry kań skim za wo do wo.
Wkrót ce wszyst ko mo że się zmie nić, bo
ulu bio ny sport Ame ry ka nów, za spra wą
suk ce su Ba ba tun de Aiy eg bu si, stał się
obec nie bar dzo „tren dy” tak że nad Wi słą.
Nie wy klu czo ne za tem, że NFL za in te re su -
je się ko lej ny mi na szy mi ro da ka mi.

A że naj chęt niej ki bi cu je my tym dys -
cy pli nom, w któ rych od no si my suk ce sy,
więc wszyst ko wska zu je na to, że i ta dys -
cy pli na pod bi je ser ca ki bi ców. Mo że nie
na ta ką ska lę, jak się to dzie je w Sta nach
Zjed no czo nych, gdzie Su per Bowl (fi nał

roz gry wek NFL) co ro ku oglą da po -
nad 100 mln te le wi dzów, a sa mo wy da rze -
nie trak to wa ne jest w USA nie mal jak
świę to na ro do we, ale wi do wi sko wość fut -
bo lu mo że oka zać się waż nym ele men -
tem po pu lar no ści te go spor tu i gra czy. 

Aby przy bli żyć pol skim ki bi com za -
sa dy i po ka zać pięk no tej dys cy pli ny dru -
ży na Roc kets wkrót ce ro ze gra cykl me czy
po ka zo wych. W czerw cu pla no wa ny jest
tur niej, pod czas któ re go rze szow ska dru -
ży na wraz z za pro szo ny mi, ro ze gra po ka -
zo we me cze. Szcze gó ły na stro nie in ter ne -
to wej klu bu www.rze szow roc kets.pl. 

Roc kets Rze szów – ame ry kań ski
fut bol w rze szow skim wy da niu



14 extra PODKARPACIE     

         
         

          
          

          
          
            
         
         

            
          

    

            
             
           
             
         

     

         
             

          
             
          

         
         

             
          

               
            
      

          
             
    sa ł            

       

         
           
             
      ched d        
               
          

         
              

           
            

         
              
            

              
              
            
              
           

           
           
            

            
             
              
    

          
           

        
         

         
    

          
             

             
             
    

         
               
              

            
    

         
        
   www.mcdo n

           
           
             
            
 

  
        



W dniu 14 ma ja 2015 ro ku (czwar tek) w
Rze szo wie od by ły się ko lej ne ob cho dy
upa mięt nia ją ce rocz ni cę śmier ci Mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go. Roz po czę ły
się one o godz. 12:00 od uro czy stej Mszy
Świę tej w Ko ście le Świę te go Krzy ża przy
ul. 3-go Ma ja w Rze szo wie w in ten cji śp.
Mar szał ka. Po za koń czo nej Mszy Świę tej
oko ło godz. 13:00 na stą pił prze marsz
pod od dzia łów Związ ku Strze lec kie go
„Strze lec” Jó ze fa Pił sud skie go z Pod kar -
pa cia,  za pro szo nych go ści na Plac Far ny
przed po mnik płk. Le opol da Li sa -Ku li.

Po prze mar szu od był się V Tur niej
Musz try pod od dzia łów Związ ku Strze lec -
kie go „Strze lec” JP o Pu char Do wód cy
21. Bry ga dy Strzel ców Pod ha lań skich i
Na gro dę Sze fa Wo je wódz kie go Szta bu
Woj sko we go. O zwy cię stwo wal czy ły dru -
ży ny z: Prze my śla, Trzci ni cy, Ja sion ki,
Kol bu szo wej, Lu ba czo wa, Ty czy na, Brat -
ko wic, Le żaj ska, Prze my śla, Sta lo wej Wo -
li, Rze szo wa i Wie lo po la Skrzyń skie go.
Pre zen ta cje po szcze gól nych pod od dzia -
łów oce nia ła Ko mi sja Kon kur so wa w skła -
dzie:   ppłk Ta de usz HO MA, mjr Zbi -
gniew WI NIAR SKI,  kpt Le sław LI TWIN.
Pierw sze miej sce i Pu char Do wód cy 21.
BSP wy wal czył pod od dział z X LO Ze -
spo łu Szkół Kształ ce nia Usta wicz ne go w
Rze szo wie (ka te go ria szko ły po nad gim na -
zjal nej) i „Or lę ta” ZS z Ty czy na (ka te go -
ria szko ły gim na zjal nej). Na to miast strz.
ZS   Nor bert Chle bic ki i przo dow nik Do -

mi nik Ko tu la  otrzy ma li Na gro dę Sze fa WSzW
w Rze szo wie - naj wy żej oce nio ny przez ju ry do -
wód cy w po szcze gól nych ka te go riach. 

Wiel ką atrak cją dla strzel ców, zgro ma dzo -
nej pu blicz no ści i za pro szo nych go ści był wspa -
nia ły   po kaz musz try pa rad nej z bro nią strzel -
ców z X IV LO Ze spo łu Szkół Tech nicz nych w
Rze szo wie. Tur niej pro wa dził Ma rek Grze sik ko -
men ta tor spor to wy Ra dia Cen trum.

War to nad mie nić , że od by ła się rów nież
krót ka uro czy stość wrę cze nia   pa miąt ko wych
oko licz no ścio wych pły tek strze lec kich  za współ -
pra cę i w do wód uzna nia Pa nom:

ppłk Ta de uszo wi  Ho ma  -  Ko men dan to -
wi WKU w Ja ro sła wiu

mjr Zbi gnie wo wi Wi niar skie mu - WKU
Rze szów

kpt.  Le sła wo wi  Li twi no wi - Sze fo wi   - De -
le ga tu ry Woj sko wej Ko men dy Trans por tu w Rze -
szo wie oraz Ma ria no wi  Ma jo wi czo wi  - Ho no -
ro we mu Pre ze so wi Pod kar pac kiej Gru py Wo je -
wódz kiej IPA Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze -
nia Po li cji w Rze szo wie.

Pa tro na ty ho no ro we: Wo je wo da Pod kar pac ki,
Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar pac kie go, Pre zy -
dent Mia sta Rze szo wa, Sta ro sta Rze szow ski, Pod kar -
pac ki Ku ra tor Oświa ty, Szef Wo je wódz kie go Szta bu
Woj sko we go, Pre zes Za rzą du Okrę gu Rze szów Świa -
to we go Związ ku Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej, Prze -
wod ni czą cy Pod kar pac kiej Ra dy ds. Kom ba tan tów
i Osób Re pre sjo no wa nych, Pre zes Sto wa rzy sze nia
Ho no ro wych Pod ha lań czy ków 21 BSP, Ko men dant
Związ ku Strze lec kie go „Strze lec” JP.

Or ga ni za to rzy: Pa ra fia Świę te go Krzy ża w
Rze szo wie, 21. Bry ga da Strzel ców Pod ha lań -
skich, Woj sko wa Ko men da Uzu peł nień, Zwią zek
Strze lec ki „Strze lec” JP   i JS 2021 im. płk Le -
opol da Li sa -Ku li w Rze szo wie.

MA REK GRZE SIK
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V Tur niej Musz try Pod od dzia łów 

Związ ku Strze lec kie go „Strze lec” JP z Pod kar pa cia
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