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#wydarzenie

Rzeszów
Carpathia
Fastival jużpo raz
jedenasty

# aktywnie

Startujeturniej
koszykówki
ulicznejRedBulla
STR.12

# w naszymmieście

Rzeszowski DomKultury
zaprasza na letniwypoczynek.
Sprawdź, na jakie zajęcia
możesz zapisaćdziecko.
STR.3
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#DZIEJESIĘ6.06,GODZ.12,UL.MARSZAŁKOWSKA 24, DNIAOSIEDLA 1000-LECIA,WSTĘPWOLNY//
5.06,GODZ.21,BLACK&WHITE, BLACK FRIDAY,WSTĘP: PANIE 5 ZŁ, PANOWIE 10 ZŁ // 8.06,GODZ.19,
WDK, DKF KLAPS: „BARWYOCHRONNE” KRZYSZTOFAZANUSSIEGO, BILET 10 ZŁ //

Żwirownia otwarta.
Na plaży odpoczniesz

podpalmami
STR.4

REKLAMA R015000990P

Brzozów, Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Sędziszów Młp., St. Wola, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne.

FARBA LATEKSOWA 
DO ŚCIAN I SUFITÓW 
AKRYLIT W 10 L, 
BIAŁA 
ODPORNA 
NA SZOROWANIE

6994 zł/szt. 1494 zł/szt.

-13%
7998

2199

PRO DREW COLOR 
IMPREGNAT DO DREWNA 
AKRYLOWY 5 L 
KOLOR: BUK, KASZTAN, MAHOŃ, 
ORZECH, PALISANDER, PINIA, 
TEAK, ZIELONY

-32%

1794 zł/szt. 999 zł/szt. 699 zł/szt.

-18% -33%
-30%

2199 1499  999

GRUNT 
UNIWERSALNA 
EMULSJA 
GRUNTUJĄCA 
5 L

SILIKON 
UNIWERSALNY 
310 ML 
BIAŁY, BEZBARWNY

AKRYL 
310 ML BIAŁY 
DAJE SIĘ MALOWAĆ
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D
okładnieza tydzień
wRzeszowie roz-
pocznie sięgłoso-
wanienapomysły
doprzyszłoroczne-

gobudżetuobywatelskiego.Do
końcaczerwcamieszkańcy
poszczególnychosiedli będą
znowuzabiegaćopoparciedla
swoich inicjatyw,naktóre tym
razemzaplanowano7,5mlnzł.
Ponieważporazpierwszyzca-
łej puli pieniędzywyłączono
drobne inwestycjeosiedlowe,
tymrazemwygranychbędzie
znaczniewięcej,niżpoprzed-
nio.Wówczascałą,ponadpię-
ciomilionowąpulępieniędzy
zagarnęła rozbudowaParkuPa-
pieskiego,kuchennymidrzwia-
miwciśniętadobudżetuoby-
watelskiegoprzezmiejskich
urzędników.Tymrazemosied-
ladostanądopodziału2,5mln

zł, przyczymwartośćpojedyn-
czegozadanianiebędziemogła
przewyższyć 150 tys. zł.Ponie-
ważna jednymosiedlubędzie
możnazrealizować tylko jedno
zadanie, liczącnaszybko -zbu-
dżetuskubniecośkażdaczęść
miasta.

Nowezasadypodziałupie-
niędzy todobre rozwiązanie.
Niestety, i tymrazemprzykon-
struowaniubudżetunieudało
sięuniknąćbłędów.Najwięk-
szymjest zakończony totalną
klapąnabórwnioskówod
mieszkańców.Coz tego, żedo
ratuszawpłynęło ichponad
100, skoroprawiepołowa trafi-
ładokosza,bonie spełniławy-
mogówregulaminubudżetu
obywatelskiego.Ktoza toodpo-
wiada?Autoramiwnioskówbyli
mieszkańcymiasta, którzyz re-
gulaminemmogli się zapoznać.
Dlaczegowieluznicho tymza-
pomniało,niemampojęcia.Z
drugiej stronymamwrażenie,
żeżółtakartkanależysię także
radnymiurzędnikom.Tooni
mieli obowiązekdopilnować,
aby regulaminbył czytelny ido-
stępny.Powinni takżewykazać
większezaangażowaniewpo-
mocwpisaniuwniosków.

Codalej?Mamnadzieję, że
miastozbłędówwyciągnie
wnioski iwprzyszłymroku
mocniejwesprzeobywateliw
walceopieniądzedla ichosied-
li.Wprzeciwnymrazieoba-
wiamsię, żedokolejnej edycji
budżetu jużnikomuinwestycji
niebędzie sięchciałozgłaszać.

#Pomysły
obywateli
dokosza

BARTOSZ GUBERNAT
dziennikarz

#mój głos
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F
estiwalPrzestrzeniMi
ejskiejtooryginalna
impreza,którajestmi-
łąodmianąodtypo-
wych„plenerówek”.

Niejestemjednakprzekonana,
czyRzeszówtonajlepszemiej-
sce,wktórymnależynauczaćo
ładzieprzestrzennym.Akuratz
tymmamycałkiemsporykłopot.
Choć-żebybyłosprawiedliwie-
niejesttobolączkawyłącznie
stolicyPodkarpacia.Generalnie
polskiemiastaimiasteczkabory-
kająsięzproblememwłaściwego
rozplanowaniaprzestrzeni.

W2003rokusporaczęść
uchwalonychjużplanówzago-
spodarowaniaprzestrzennego
utraciłamoc.Samorządynie
spiesząsięznowymi,boniemają
naniepieniędzy.Niosąonebo-
wiemzasobąm.in.pilnąko-
niecznośćwykupunieruchomoś-

ci,któregminaprzeznaczanp.
podbudowędróg.Dlategopla-
nówrozwojuirozbudowywięk-
szegoobszaruuchwalasiętylko
tyleilenaprawdępotrzeba,acała
resztazałatwianajesttzw.„wu-
zetkami”-indywidualnymide-
cyzjamiowarunkachzabudowy.
Jeśliktośpragniepooglądaćefek-
tytakichzabiegów,tomożna
udaćsięnp.naDrabiniankę.To
modelowyprzykładchaosuurba-
nistycznego,któryjestefektem
brakumiejscowychplanów. Np.
jeszcze8-10lattemuulicaStra-
żackabyławąskaipozbawiona
poboczy. Dookołastałydomy,
stodołyipasłysiękrowy.Wbar-
dzokrótkimczasieokazałosię
jednak,żetoidealnalokalizacja
podbudownictwomieszkanio-
we.Jakgrzybypodeszczu-wokół
tychstodółikrów-zaczęływyra-
staćblokiiszeregówki-wszelkiej
maściirodzaju.Stojątudomki,
blokinieduże,średnie,bardzo
duże,nowoczesneistylizowane.
Wewszystkichkolorachtęczy.
Oczywiściewrazzmieszkania-
mi,pojawiłasięzabudowatowa-
rzysząca-sklepy,punktyusługo-
we.Przydatnarzeczjasna,ale
niekoniecznietużzapłotem,nie-
konieczniewtakiejformie.No,
aleskoroniemaplanów,trudno
ztymdyskutować.Niestety,za-
chęcenizieleniąicisząobywate-
le,częstootymzapominają.
Napoczątkujestpięknie.Apo-
tem?Potemnadziałcewpobliżu
ktośotrzymuje„wz”izastana-
wiajsięczłowieku,cotampow-
stanie?

#Chaos,
widzę
chaos

KATARZYNAMULARZ
dziennikarz

#mój głos
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LICZĘ,ŻEANDRZEJDUDADOTRZYMASŁOWAIBĘDZIEPREZY-
DENTEMWSZYSTKICHPOLAKÓW

OMENAAMENSAHDLAAGENCJINEWSERIA

#na ekranie

Wymowna
produkcja

PREMIERA- „Plemię” to film
pozbawionysłów,choć jedno-
cześniebardzo treściwy.Widz
musikoncentrowaćsięnaobra-
zie i emocjach,wyrażanych

przezgłównychbohaterów.To
pierwszaprodukcja, którawta-
ki sposóbprzedstawiaświat
osóbgłuchoniemych.Akcja

rozgrywasięnaUkrainie, a re-
lacjepomiędzypostaciami
przypominająnieco fabułę

„WładcyMuch”Goldinga.Ten
obrazwniezwykły sposóbpoz-

walawidzowiwedrzećsię
doświata,w jakimżyjąosoby
głuchonieme idoświadczyć, co
przeżywają i z jakimiproblema-
mizmagają sięnacodzień.
„Plemię” (reż.Miroslav

Slaboshpitsky)opowiadahisto-
rięchłopca imieniemSergey,

który rozpoczynanaukęwszko-
ledlagłuchoniemych.Winter-
nacie trafiadośrodowiska,któ-
renosiprzestępczeznamiona.
Młodzież tworzącaorganizację
zwanąPlemieniemzajmuje się
kradzieżami iprostytucją.Film
możnaoglądaćod29maja

wwybranychkinach.

#sztuka

Baśniowe
akwarele

MALARSTWO-Norvile
Dovidonytemalujeobrazyinspi-
rowanegłówniebaśniamiidzie-
cięcymiksiążkami.Jejdziełasą
tworzoneakwarelami,aledla

podkreśleniakonturówNorville
używadodatkowotuszu.Artyst-
kaczerpierównieżznaturyico-
dziennychspotkańzludźmi.

Najejobrazachmożnazobaczyć
międzyinnymimagiczneleśne
zwierzęta- lisy,sowyczysarny.
Jaktworzy?Malarkaprzyznaje,
żeniewyobrażasobiedniabez
kubkakawyiposzukiwaniate-
matudokolejnejpracy.PraceLi-
twinkimożnarównieżoglądać
na facebookowymprofiluNO-

RA-Illustration.

WywiadzKrzysztofemHołowczycem
znajdziecienanaszemiasto.pl

# ludzie

#moda

MAGICZNA
KRAINA

ROSYJSKIFOTOGRAFMURAD
OSMANNSTWORZYŁSERIĘ
TAJEMNICZYCHZDJĘĆZNA-

RZECZONĄWINDIACH.

METAMOFROZY
GWIAZD

NAJAKIEPOŚWIĘCENIASĄ
GOTOWIAKTORZY,ABYWCIE-
LIĆSIĘWKONKRETNĄROLĘ?

SPRAWDŹCIE
NANASZEMIASTO.PL

STO
PROCENT
SEKSAPILU.
DZISIEJSZE

IKONY
STYLU

MAGAZYN„MAXIM”WYBIRAŁ
NAJSEKSOWNIEJSZEKOBIETY
NAŚWIECIE.WTYMROKU

WYRÓŻNIONEZOSTAŁYM.IN.:
TAYLORSWIFT,KATYPERRY
CZYSCARLETTJOHANSSON.

#rozrywka
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Dofilmuciągnęłamnie
zawszemożliwość
poznaniawielu
pięknychkobiet.

BogusławLinda,

aktor
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NASZEMIASTO#w naszymmieście

# w naszymmieście

03
Naszsukces

wnaborzewynika
z tego, żeszkoła jest
dobrzepostrzegana

przezuczniów
i rodziców

AndrzejSzymanek,
dyrektorIILO
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RzeszowskiDomKultury
zaprasza na letni wypoczynek

aa Zajęciaw jedenastu filiach
Rzeszowskiego DomuKultury
rozpoczynająsię29czerwcaipot-
rwajądokońca lipca -odponie-
działkudopiątkuwgodz.9-14.
-Wtakiej formie letniwypoczy-
nekorganizowany jestw filiach
Biała,Budziwój,Pobitno,Słocina,
Staromieście,Staroniwa,Kryni-
cka,Zwięczyca,Wilkowyja,Zale-
sie, Załęże -wymieniaMariola
Cieśla,dyrektorRDK.Wyjątkiem
jestMiłocin, tam-pokonsulta-
cjachz rodzicami–postanowili-
śmy, że zajęcia będą trwałynie
pięć,aosiemgodzin-od8do16,
awcenieznajdziesiętakżewyży-
wienie.

LICZBAMIEJSCOGRANICZONA

Zapisydlawszystkichchętnych
rozpoczęłysięwtymtygodniu.

Niecowcześniejzgłaszaćmo-
glisięposiadaczekarty„Rodzina
wielodzietna3+”.Imprzysługuje
równieżspecjalnazniżkanazaję-
cia.Bezkartykosztująone 50zł
za tydzień, z kartą 25 zł.
WMiłocinieodpowiednio 175zł
i117,50zł.Zapisywaćmożnadzie-

ciwwieku7-12 lat. -Możnazapi-
sać od razu na całe wakacje,
amożna tylkonakonkretne ty-
godnie.Nieukrywam, żewarto
siępospieszyć,ponieważmiejsca
znikają bardzo szybko.Bywało
i tak, że listywniektórych filiach
zamykaliśmy po jednymdniu.
Dodatkowowtymrokuodpadły
namzajęciawZwięczycy,ponie-

waż wokół budynku trwają re-
monty.Przyzapisachniemajed-
nak znaczenia, kto na jakim
osiedlumieszka. Poprostu, kto
pierwszytenlepszy-tłumaczydy-
rektorCieśla.

MOCATRAKCJI

Każdazfiliimaswójscenariuszza-
jęćnakażdy tydzień.Wplanach

sąm.in.wyjazdydoMuzeumStra-
chówPolnychwLubeni,Siedliska
Janczar, parku wodnego
w Strzyżowie, skansenu
wKolbuszowej,MuzeumPożar-
nictwa,MuzeumLalekwPilźnie,
hutyszkła,zamkuwOdrzykoniu.
-Będzieteżsporowyjśćwsamym
Rzeszowie -m.in. kino, ścianka
wspinaczkowa,minigolf,warszta-
ty pieczenia pizzy, kręgle, park
trampolin, teatr,muzeumetno-
graficzne,warsztatyudzielania
pierwszejpomocy-wymieniaAn-
naKniaziewiczzRDK.Opróczte-
goodwiedzimylaboratoriumkry-
minalistyczne,zorganizowanateż
będzie szkoła przetrwania
uStrzelcówPodhalańskich,ple-
ner fotografii otworkowej,war-
sztaty„Fizykadlasmyka”,wyjście
nagokarty.

Oprócz wyjść i wyjazdów,
nadzieciczekająteżzajęciawdo-
machkultury.Część filii przygo-
towujetygodnietematyczne,pod-
czasktórychatrakcjeskupionebę-
dąwokółtematuprzewodniego.

-Naprzykład -podczas„Ty-
godniawIndiach”zaznajamiać
będziemysięz tańcem,kuchnią
ikulturątegokraju.Rodziceczę-
stootopytają,więcwartozazna-
czyć,żezazajęcia iwycieczkinie
madodatkowychopłat,wszystko
zawarte jest w cenie - dodaje
Kniaziewicz.

Szczegółowyprogramwaka-
cyjnych zajęć w filiach RDK,
możesz znaleźć na stronie:
rzeszow.naszemiasto.pl.

Zzapisamitrzebasięspie-
szyć,bomiejscana letnie
zajęciawdomachkultury
znikają jakkamfora.Nic
dziwnego,nadzieciakicze-
kająnie ladaatrakcje.

#KatarzynaMularz

NAWAKACJE
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Podczaswakacjidzieciakibędąuczestni-
czyćm.in.wwarsztatachwyjazdowych

Trwają zapisy na wakacyjne zajęcia w filiach RDK

#komunikacja

Zmiany
nabuspasach

ŚRÓDMIESCIE-Podkoniec ty-
godniazmieniąsięzasadyko-
rzystaniaz buspasów.Decyzją
prezydentaTadeuszaFerenca
będąmogłyponich jeździć tak-
żeprywatneauta,alepodwa-
runkiem,żeopróczkierowcy

będziewnichminimum2pasa-
żerów.Kolejnąszykowaną
zmianąmabyćotwarcie

buspasównamotocykle.BG

Utrudnienia
naZałężu

ZAŁĘŻE-Dokońcatygodnianie-
przejezdnabędzieul.Rzecha
naodcinkumiędzyul.Załęską

iCiepłowniczą.Drogowcybudu-
jątuprzejazdkolejowynabocz-
nicyprowadzącejdoelektrocie-
płowni.Pracemajązwiązek

zmodernizacjąul.Rzecha,która
dostaniedodatkowąjezdnięibę-
dziesłużyłajakodojazddomostu
budowanegonadWisłokiem

izbiornikiemtechnicznymelek-
trociepłowni.BG

#inwestycje

Mniej zadań
obywatelskich

BUDŻETOBYWATELSKI-Tylkook.
60zadańzostaniepoddanych
podgłosowaniedoprzyszło-
rocznegobudżetuobywatel-

skiego.Topołowazewszystkich
zgłoszeń, jakiedourzędumia-
stanadesłalimieszkańcy.Gło-
sowanieruszy11czerwca ipot-
rwadokońcamiesiąca.BG

#skorzystaj

Bezpłatne
poradyprawne

POMOC-Dokońca roku
wklasztorzeojcówDominika-
nówbędziemożnakorzystać
zbezpłatnychporadprawnych.
Uruchomiła jeFundacjaRoz-
woju iWsparcia „Pasieka”.

Prawnicydyżurująwkażdypo-
niedziałekwgodzinach 15-20.
Fundacjawspółpracuje z trze-
maspecjalistami, którzy sąbie-
glim.in.wzakresie prawama-
jątkowego, spadkowego, prawa
pracy i rodzinnego.Pomagają
takżeprzygotowaćdokumenty,
np. dla sądu.Zewzględunadu-
że zainteresowanie,wcześniej
wartoumówić sięna spotkanie,
dzwoniącpodnumer723 149

356.BG

#wypoczynek

Baseny startują
zadwa tygodnie

ŚRÓDMIEŚCIE-Naweekend13
i 14czerwcaRzeszowskiOśro-
dekSportu iRekreacji zapowia-
daotwarcieodkrytegokąpieli-
skaprzyul.Pułaskiego.Wtej
chwilinabasenach trwają

ostatnieprace remontowe ipo-
rządkowe.Niestety,wtymroku
kąpieliskoniezostanieprzebu-
dowane igościprzywitawta-
kimsamymkształcie, jakprzez
kilkadziesiątostatnich lat.

Gruntownaprzebudowabase-
nówi ichotoczeniazapowiada-
na jestprzezwładzemiastado-

pieronaprzyszły rok.
BG
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20 lat WSPiA – Nowy Wymiar Studiowania
Szukasz ciekawych i interesujących studiów? Chcesz zdobyć dodatkowe kwaliikacje jeszcze w czasie nauki? Marzysz o studiach 
w jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce? Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

WSPiA w tym roku akademickim wprowadza cał-
kowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną na-
zwaną Nowy Kierunek Studiowania – „administracja 
// zarządzanie”. Polega ona na tym, że zamierzając 
studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierun-
ki uniwersalne i wszechstronne – nie trzeba podej-
mować decyzji o wyborze jednego z nich w momen-
cie składania dokumentów. Pierwszy rok studiów ma 
charakter ogólny i wprowadzający. Decyzję zgodną z 
zainteresowaniami kandydat podejmuje dopiero pod 
koniec I roku.

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu WSPiA 
wprowadza również nowe możliwości studiowania 
specjalności. Dzięki temu student może studiować 
wybraną specjalność albo według ogólnie obowią-
zującego planu studiów, albo według indywidualnego 
toku pod kierunkiem przydzielonego opiekuna dydak-
tycznego. Jeśli student nie znajdzie odpowiadającej 
mu oferty specjalności, może zaproponować inną 
zgodną z jego zainteresowaniami.

Na kierunku zarządzanie kandydaci mają do wy-
boru 5 specjalności. Na kierunku administracja 13 
różnych i interesujących specjalności.

Na kierunku „prawo” WSPiA tworzy dwa profile 
kształcenia: pierwszy dla osób chcących zdawać na 

aplikację, drugi dla zainteresowanych doradztwem 
prawnym, pracą w służbach mundurowych itp.

W WSPiA można wybrać również studia I i II stop-
nia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Szczegóły znajdziesz na www.wspia.eu
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Żwirowniaotwarta.Na plaży
odpoczniesz pod palmami

aa -Kilkadni temudostaliśmy
zSanepiducertyfikatpotwierdza-
jący,żewodanadajesiędokąpie-
li.Płetwonurkowiesprawdzilidno.
Po zimie odnowiliśmy pomost
iuporządkowaliśmyplażę.Zma-
gazynunadwodęwróciłypalmy,
któredodajątemumiejscuwaka-
cyjnegoklimatu.Wciągukilkudni
powiększymytakżeparkingote-
renprzyalejceprowadzącejdoką-
pieliska–mówiJanuszMakar,dy-
rektorRzeszowskiegoOśrodka
SportuiRekreacji.

Żwirowniatojedenznajpopu-
larniejszychakwenówwypoczyn-
kowych w okolicy Rzeszowa.
Przezlatadziałałajakokąpielisko
niestrzeżone,alewtejchwili jest
podopiekąROSiR-u.Miastoza-

inwestowałotujużkilkasettysię-
cyzłotych,przyciągającwtenspo-
sób tłumy rzeszowian. Szacuje
się, żewsezoniewypoczywa tu
nawet80tysięcyplażowiczów.

MAŁEDZIECIWCHODZĄGRATIS

Kąpieliskojestczynnecodziennie
odgodz. 10do18.Wtymczasie
bezpieczeństwa plażowiczów
strzegą ratownicy.Kąpiel jest tu
dozwolonatylkowmiejscachwy-
znaczonych liniami. Pozostała
częśćakwenusłużymiłośnikom
kajaków i rowerkówwodnych,
któremożnawynająćzdziałają-
cejtuwypożyczalnisprzętuwod-
nego. -Godzinapływaniakaja-
kiemkosztuje6zł.Mały,trzyoso-
bowyrowerekpożyczamyza10zł,
aduży,pięcioosobowyza15zł.Bi-
letnormalnykosztuje2zł,aulgo-
wy,dlastudentóworazmłodzie-
ży szkolnej idziecipowyżej7 lat
złotówkę. Najmłodsi wchodzą
nakąpieliskogratis–mówidyrek-
torMakar.

WciągukilkudninaŻwirow-
nizaczniedziałaćtakżepunktga-
stronomicznyoferującynapoje,
słodycze iciepłeprzekąski.

Nakąpieliskuprzyul.Kwiat-
kowskiegowoda jestczysta
inadajesiędokąpieli.
Wgodzinach10-18bezpie-
czeństwaplażowiczówpil-
nują ratownicy.

#BartoszGubernat

WPLENERZE
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Żwirowniatojedenznajpopularniejszychakwe-
nówwypoczynkowychwRzeszowieiokolicy

Kąpielisko jest czynne codziennie od godz. 10 do 18

#przy planszy

Będągraćcały
dzień i całąnoc

OKKGWAREK,6-7CZERWCA(SO-

BOTA,NIEDZIELA),GODZ.11.W
sobotęrozpoczniesię trzecia
edycjaGamesDays- imprezy
skierowanejdofanówgierplan-
szowych,karcianychistrate-
gicznych.Nauczestnikówcze-
kająm.in.pokazy iwspólneroz-
grywki,będziemożnateżsko-
rzystaćz jednejzokołostugier
planszowychikarcianychdo-
stępnychnadużej saliGames
Room’owej. Imprezabędzie
trwałabezprzerwydogodziny
17wniedzielę. Istniejemożli-
wośćspanianamiejscu,należy
zaopatrzyćsię jednakwewłasny
śpiwór ipoinformowaćotym

organizatorów.
-Zapraszamyzarównotych,

którzywgrygrywajączęsto jak i
tych,dlaktórychtociągleno-
wość-zachęcająorganizatorzy.

KM

#koncert

JednegoSerca
JednegoDucha
PARKSYBIRAKÓW,4CZERWCA

(CZWARTEK),GODZ.19.Pomysło-
dawcąkoncertu jest Jan

Budziaszek-perkusistaSkal-
dów.Koncertodbywasięcoro-
kuwBożeCiało i jestnajwięk-
szymwEuropie takimwydarze-
niemreligijnym.Corokubierze
wnimudział 30-40tys.osób i
liczbatastalerośnie.Od2003
rokuuczestnicygromadząsięw
parkuSybirakówiśpiewająra-
zemnajpiękniejszepiosenki re-
ligijne.Wszyscyzgromadzeni -
nascenie iprzedsceną-sąza-
równouczestnikami jak iwyko-
nawcamikoncertu.Wtymroku
wystąpiąm.in.:ARVA-zespół
wykonującymuzykęorawską,
DiakoniaTańcaWspólnotyRa-

dościPaschalnejzGdyni,
garwoliński teatrmuzycznyOd
Czapy,orkiestra ichór Jednego
Serca, JednegoDucha.ASZ
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REKLAMA R015005062A

DAKAR-TOYOTA RZESZÓW SP. Z O.O.

REKLAMA R015003241A

Kup rower 
       akcesoria 
               gratis*

        Informacja o promocji na stronie

                 www.rojax.pl
                 oraz u sprzedawców

     *Promocja trwa 
  od 7 kwietnia

do 30 czerwca
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XIMiędzynarodowy Festiwal Piosenki

„RzeszówCarpathia Festival”2015 Środa, 3 czerwca 2015

Alicja Rega
z przebojami
z „Małych gigantów”

Kasia Popowska
- na Rynku w piątekRSC

Legendarna grupa w „Pożegnalnym walcu”
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P
róby są bardzo in-
tensywne. Poświę-
camy na nie każdą
wolną chwilę, także
soboty i niedziele.

Zaprezentujemym.in. przeboje
portugalskie, włoskie, hiszpań-
skie - opisuje Kamil Trojnar, je-
den z solistów.Wspektakluwy-
stąpi 57 osób, w wieku od 15
do26 lat.Będątosoliści iGrupa
ArtystycznaCSW,atakżeabsol-
wenci CSW,m.in. studentki wy-
działów i uczelni muzycznych.

Wystąpią oni z towarzyszeniem
zespołu festiwalowego pod kie-
rownictwemmuzycznymJarka
Babuli,który jestautoremaran-
żacji.Pomysłspektaklu,przygo-
towanie wokalne i opieka arty-
styczna to zasługa Anny Czen-
czek, dyrektor Rzeszów Carpa-
thia Festivalu i CSWw Rzeszo-
wie.

-Niezwykłe jest to,że takdu-
że przedsięwzięcie, jakim jest
każdy wokalno-taneczny spek-
takl,biorąnasiebieniezawodow-
cy, ale dzieci i młodzież, która
wciąż się uczy - zauważa dyrek-
torCSW.-Przygotowanieprzed-

stawienia,któremusimiećodpo-
wiednipoziom,bardzodopingu-
jeichdopracy.Wkładająwtoser-
ce i czas, którymuszą podzielić
i między naukę w szkole, i mię-
dzy intensywne próby do spek-
taklu. Na ich występy przycho-
dzą całe rodziny, dyrektorzy
szkół, klasy. Przyjeżdżają rodzi-
ny,nietylkozRzeszowa,ale ispo-
za Podkarpacia. Dzięki takim
osobomfestiwal się rozwija, jest
o nim coraz głośniej. Nie jest
zamkniętytylkonaczęśćkonkur-
sową,ale takżeotwartynato,by
wspierać, uczyć i wychowywać
nasząpodkarpackąmłodzież.

Dospektakluszytesąspecjal-
ne stroje.Młodzież przygotowu-
je się nie tykowokalnie.Aby po-
prawnie śpiewać obcojęzyczne
piosenki, pracuje z nauczyciela-
mijęzykówhiszpańskiego,portu-
galskiego, angielskiego.Jadwiga
Basistaprzygotowałachoreogra-
fię,MałgorzataPruchnik-Chołka
pracuje nad częścią aktorską.
Dowspółpracy zaproszono rów-
nieżtancerzy,którzyzaprezentu-
ją tańce latynoamerykańskie.

- Pełen profesjonalizm pod-
czasprzygotowańdospektaklu
sprawia, że naszamłodzież na-
bieradoświadczenia,któreprze-

kłada się potem na zwycięstwa
w innych festiwalach i progra-
mach telewizyjnych - zauważa
AnnaCzenczek.

Uczniowie CSWwrócili nie-
dawno z konkursu weWrocła-
wiu,gdziechwalonodobreprzy-
gotowanienaszejmłodzieży-ar-
tyściświetnieśpiewają,porusza-
ją się na scenie,mają dopraco-
wany wizerunek. Z Wrocławia
uczniowieCSWprzywieźli czte-
ry nagrody. Szczerze mówiąc,
mają ich na koncie już setki.
NaRzeszówCarpathiaFestivalu
ich spektakl będzie można zo-
baczyćwpiątek o godz.20.
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Przeboje w rytmach latynoamerykańskich wypełnią spektakl wokalno-taneczny, który na rozpoczęcie festiwalu
przygotowała młodzież z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Gorące rytmy na scenie w Rynku już w piątek

Rozgrzejemy naszą publiczność
spektaklem „Volare Cantare”

Spektakl wokalno-taneczny „Volare Cantare”wwykonaniu solistów, absolwentów i GrupyArtystycznej CentrumSztukiWokalnej - w reżyserii Anny Czenczek,
z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej pod dyrekcją Jarka Babuli - na RzeszówCarpathia Festivalu będziemożna zobaczyć w piątek o godz. 20.00

Alina Bosak

Legendarna grupa RSCwystąpi na RzeszówCarpathia Festivalu w sobotę, 6 czerwca, o godz. 21.00

A Pomysł,reżyseria,przygo-
towaniewokalne,opiekaarty-
styczna-AnnaCzenczek
aAranżacjeinstrumentalne
ikierownictwoOrkiestryFesti-
walowej„RzeszówCarpathia
Festival”-JarekBabula
aChoreografia:JadwigaBasi-
staaKonsultacjeaktorskie:
MałgorzataPruchnik-Chołka
aKostiumy:MałgorzataPolek
aJęzykhiszpański:Carolina
Lopez-MartinezaWystępują:
SzymonDudek,Michał
Gratkowski,SaraMagda,Ka-
milaMokrzycka,Aleksandra
Oparowska,MilenaPelc,Pauli-
naPieniążek,OliwiaSkóra,
AdamSzczypień,Kamil
Trojnar aGrupaCheDonne:
KingaCieśla,MariolaLeń,Be-
ataRzeźnikaGrupaArty-
stycznaCSW:ŁucjaBejster,
KacperDąbrowski,Jakub
Froń,MilenaGinalska,Anna
Grad,AdrianGrądziel,Julia
Kawa,JagodaKochanowicz,
NataliaKolano,KarolinaKo-
peć,ŻanetaKosior,Klaudia
Lampart,ErikaLenar,Milena
Machowicz,DariaMortka,
KrystianPotyrański,Julia
Rochecka,EwaRodzoń,Domi-
nikaStachowicz,Wiktoria
Tabin,NataliaTłuczek,Kata-
rzynaUrban,WiolettaWanat,
AleksandraWitek,Dominika
Wylaź,KlaudiaZarzycka,Irena
Zięba,PatrycjaŻakaPatrycja
WidlarziKacperTomaszewski
-paramistrzowskiejklasyta-
necznej „A”

Spektakl
„Volare Cantare”

T
o pewnie nasz ostatni
koncert-mówiAndrzej
Wiśniowski. - Chcemy
nimzrobićukłonwstro-
nę rzeszowskiej pub-

liczności, ponieważ nigdy nie za-
graliśmy tutaj na otwartej prze-
strzeni.Wielufanówztegopowo-
duniemogłosiędostaćnanasze
koncerty.Terazchcemyimtowy-
nagrodzić.

ZestółRSCzałożyliw1981ro-
ku studenci rzeszowskich wyż-
szych uczelni i uczniowie PSM II
stopnia.Grupabyłalaureatemfe-
stiwalu w Jarocinie w 1982 roku
oraz uczestnikiem wszystkich
najpoważniejszych imprezmu-
zycznych tamtych lat, takich jak:
Open Rock wKrakowie, Rocko-

wiskowŁodzi,Kart RockwJele-
niej Górze i w końcu festiwal
wOpolu, gdzie RSCwystąpiło w
1983r. jakonajbardziejobiecują-
cytalentroku,arokpózniej - jako
gwiazdawkoncercieprzebojów.

W 1983 płyta zespołu RSC
uzyskała status złotej (600 tys.
sprzedanychegzemplarzywPol-
sce i Stanach Zjednoczonych).
Na liście przebojów Programu
Trzeciegopojawiłosięwjedymro-
ku9piosenek(m.in.„Życietote-
atr”i„Fabrykasnów”),aRSCwy-
stąpiło w 11 kultowych progra-
mach telewizyjnych, zagrało kil-
kumiesięczną trasę koncertową
zwystępemwSali Kongresowej
oraz nagrało i wydało drugąpły-
tę (ponad 200 tys. sprzedanych

egz.).Zespółprzerwałdziałalność
koncertową w 1984 w związku
z przymusowym poborem
dowojskaczłonkówgrupy.

W2012RSCokazjonalnieza-
grało koncert charytatywny
wRzeszowie.Płytaztymkoncer-
temuzyskałastatus„najbardziej
oczekiwanej płyty winylowej
naCD”.PolskieNagraniadokona-
ły reedycji pierwszej płyty RSC
„Flyrock”wlistopadzie2013r.Ze-
spół pojawił się w kilku progra-
mach telewizyjnych i radiowych.

WsobotęRSCwystąpiwRze-
szowie w składzie: Andrzej
Wiśniowski,PiotrSpychalski,An-
drzejSzczypek,ZbigniewDziała,
Michał Kochmański,Wiktor Ku-
caj,KrzysztofDziuba.
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GwiazdyXIMiędzynarodowego Festiwalu Piosenki „RzeszówCarpathia Festival”2015

Najważniejszą częścią festi-
walu będzie konkurs dlamło-
dych artystów, którzy przeszli
przez eliminacje i zostali za-
proszeni na finał wRzeszo-
wie. Jest ich osiemnastu.
Wszyscy się pojawią nasce-
nie wRynku?
Wszyscypotwierdzili przyjazd,
z czegosiębardzocieszę.
Osiemnastu finalistówwybrali-
śmyz ponad200zgłoszeńwy-
konawcówz 24krajów.Na swo-
ich facebookowychprofilach
chwalą się udziałemw festiwalu
i przyznają,żeniemogąsię już
doczekaćprzyjazdudoRzeszo-
wa.Mocnokibicuje impublicz-
nośćw krajach,z których
do nasdotrą,amymamysaty-
sfakcję,że rzeszowska impreza
zyskuje corazwiększy,świato-
wy rozgłos.Niektórzy artyści
przyjeżdżają ze swoimimene-
dżerami,będziemymiećdyrek-
tora festiwalu talentówna Li-
twie,a takżegości z wytwórni
płytowych.Będąsłuchać imo-
żekogoś zaprosządowspół-
pracy.Z naszej stronywszystko
dopięte jest na ostatni guzik.
Trzymamtylkokciuki za pogo-
dę,bo to już chybastało się tra-
dycją FestiwaluCarpathia,że
musi popadaćchoćbyprzez
kwadrans.Chciałambardzopo-
dziękowaćwolontariuszom-

studentomWyższej Szkoły In-
formatyki i ZarządzaniawRze-
szowie,którzybędąpodczas fe-
stiwalupomagać.Namoje za-
proszenieodpowiedziałoponad
60osób.Jestwśródnichbar-
dzowielu studentówzUkrainy.
Gwiazdą tegorocznego festi-
walu jest zespół RSC.Towy-
jątkowy koncert, bo rzadko
ich dziśmożna usłyszeć
na scenie.
Cowięcej, zapowiadają, że
na festiwalu zagrają ostatni
koncert.Nazwali go „Tańcem
pożegnalnym”.Todlamnie
ogromna radość, że zgodzili się
wystąpić na Carpathii.
Ten koncert jest wsobotę
i pewnie tłumywypełnią rze-
szowski Rynek? Kogo usły-
szymywpiątkowywieczór
poprzesłuchaniach konkur-
sowych?
Kasię Popowską, laureatkę
ubiegłorocznej edycji Festiwalu
Carpathia, którawystąpi z ze-
społem.Ten koncert również
zapowiada się ciekawie.Tak
skonstruowaliśmyprogram,
aby każdy znalazł coś dla sie-
bie.Zarównodzieci, jaki i doro-
śli.Ważna jest nie tylko część
konkursowa,będąca stałym
punktemprogramu festiwalu,
ale i towarzyszące koncerty.
Zaśpiewa też Safi Rakover,
laureatka Grand Prix Rze-
szówCarpathia Festival 2014.
Zaprosiliśmy także duet Sabi-
na&Kuba,którzy są również
laureatami festiwaluCarpathia
w roku2007,2010 i 2011 oraz
finalistami programu „MamTa-
lent 2014”.Połączyli siły
i wspólniewystępują.
Dzieciomnapewno spodoba
się występAlicji Regi, znanej

milionomPolaków zprogra-
mu „Mali Giganci,” i jej kole-
gów zCentrumSztukiWokal-
nej wRzeszowie.
Wsobotę,około godz. 19Alicja
zaśpiewanajwiększe przeboje,
którymiwygrała „MałychGi-
gantów”.Zdradzę, że obecnie

przygotowujemy się z Alicją
do występuna festiwaluw Buł-
garii.Jej występpołączony jest
z koncertemdziecięcej Grupy
Artystycznej CSW-występują-
cemaluchymają po 5-9 lat -
zaśpiewają piosenki, które
chcemywydać na płycie z pio-

senkami dla najmłodszych.Ten
festiwalwymyśliłamnie tylko
po to,aby doRzeszowaprzy-
jeżdżali ludzie z całego świata,
ale również po to,by utalento-
wanamłodzież z Podkarpacia
miała okazję do zdobywania
scenicznegodoświadczenia
i prezentacji swoich umiejęt-
ności.Większośćwokalistów
śpiewającychwCentrumSztu-
kiWokalnej w Rzeszowie idzie
później na studia na wydzia-
łach artystycznych -wokal-
nych,musicalowych,aktor-
skich.ZawszewspominająRze-
szówz sentymentem,śledzą
przygotowania do kolejnych
spektakli wokalno-tanecznych
CSWna festiwal Carpathia.
Zawsze podkreślają, że pierw-
sze kroki na scenie stawiali
w Rzeszowie.
Wtym roku CSWprzygoto-
wało spektakl „Volare
Cantare”.Tytuł kojarzy się
zwłoskimi przebojami...
Bardzoczęstowyjeżdżam
na zagraniczne festiwale.Teraz
jedziemydoPortugalii.Byliśmy
wHiszpanii i weWłoszech.To
krajebliskiemojemusercu
i stwierdziłam,żemożeprze-
niesiemyna rzeszowskiRynek
rytmyciepłychkrajów.Pomysł
bardzospodobał sięJarkowi
Babuli, któryw tymrokupopro-
wadzi orkiestrę festiwalową.Za-
śpiewamynie tylkoutworyw ję-
zykuhiszpańskim,angielskim
i portugalskim,ale równieżpol-
skie zaaranżowanew rytmach
latynoamerykańskich.
Premiera „Volare Cantare”
zaplanowana jest napiątek.
Ale jużw środębędziemożna
posłuchać na Rynkuprób
do tegonaszego spektaklu.

Od czwartku próby rozpoczną
także soliści i zespoły, które
walczą o statuetkęCarpathii.
Tych utworówmożnaposłu-
chać codzienniew RadiuRze-
szówokoło godz. 14.30.Kon-
kurs jestw piątek.Tego same-
godnia dowiedzą się, kto został
finalistą i wystąpiw sobotę
podczas koncertu laureatów.
Nie podamy jednak jeszcze
wtedy, kto, jakie otrzymał na-
grody.Werdykt jurorów,którym
przewodniczyDorota
Szpetkowska,wszyscy poznają
dopierow sobotę.Przyznają
oni GrandPrix,pierwsze,drugie
i trzeciemiejsce oraz nagrodę
za najlepszą kompozycję,dla
największej osobowości sce-
nicznej oraz najlepszego instru-
mentalisty.
Co otrzyma zdobywcaGrand
Prix?
Statuetkę oraz 15 tys. złotych.
Pula wszystkich nagródwyno-
si ok. 35 tys. zł. Chciałabym
podziękować sponsorom, bo
to dzięki nimmożemypodaro-
wać laureatomwysokie nagro-
dy.Zwycięzcy Carpathii prze-
znaczają je potemna promo-
cję, przygotowanie profesjo-
nalnej strony internetowej
i trasę koncertową.To pomaga
imodnosić kolejne artystyczne
sukcesy.
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Karierę zaczynają u nas
26
KRAJÓW
reprezentowali wykonawcy,
którzy przez ostatnie 10 lat
zgłosili się na nasz festiwal

O gwiazdach, które wystąpią
na Rynku rozmawiamy zAnną
Czenczek, pomysłodawcą i dy-
rektorem Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki „Rzeszów
Carpathia Festival.”

Alina Bosak
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KasiaPopowska
A Polskapiosenkarka i autorka tekstów, laureatkaXedycjiRze-
szówCarpathiaFestival 2014.W2014wydaładebiutancki singel,
„Przyjdzie takidzień”,którydotarł naszczyt listynajczęściej gra-
nychutworówwpolskich rozgłośniach radiowych.Wub.rokuwy-
stąpiłananajwiększych festiwalachmuzycznychwPolsce,m.in.
EskaMusicAwards,LatoZet iDwójki (nagrodazanajlepszywy-
stęp),PolsatSopotFestival. 13czerwcaKasiaPopowskawystąpi
wkonkursie „SuperPremiery”na festiwaluwOpolu.

Sabina&Kuba
ADuetwokalno-instrumentalny tworząJakubPrachowski i Sa-
binaKurek-Delikat - finaliści programuTVN-„MamTalent2014”
oraz laureaciRzeszówCarpathiaFestival 2007,2010 i2011. Po-
znali sięna festiwaluwRzeszowie,skądpochodziSabina (Kuba
mieszkawPrzemyślu) i od tegoczasupracująnadautorskimi
kompozycjami.Toutworywsubtelnych,popowychklimatach.
Mocnym,akustycznymbrzmieniomgitary towarzysząwspólnie
śpiewanemelodie.

Safi Rakover
AFrancuskawokalistka, laureatkaGrandPrixRzeszów
CarpathiaFestival 2014.Wciągu10 lat zdobyła tytułmagistra
wRadioFrance.Podjęłastudiamuzyczne (fortepian i śpiew)
wAkademii „ClaudeDebussy”wParyżu i zaczęłaśpiewaćpio-
senkiwstylupop.Wzięłaudziałwprojekcie „Gospelna100gło-
sów”iw2012/2013 rozpoczęła trasękoncertowąweFrancji
i zagranicą.Koncertowała również jakoczłonekgrupygrającej
przebojeBoneyM.Samapisze i komponujepiosenki.



www.naszemiasto.pl8 ŚRODA, 3 CZERWCA 2015
NASZEMIASTO

#dzieje się
?NOWINYWTOREK, 2 CZERWCA 2015

WaldemarWywrocki drugą płytę z piosenkami dla dzieci nagra z uczniami CentrumSztukiWokalnej w Rzeszowie. Kilka z nich usłyszymyw sobotę, po godz. 18.

ADziecięcagrupaCentrum
SztukiWokalnej,pracująca
podkierunkiemAnny
Czenczek,podczasRzeszów
CarpathiaFestivalpo raz
pierwszywykonapiosenki
autorstwaWaldemara
Wywrockiego,któreznajdą
sięnapłycie „Waldemar
WywrockiDzieciom2”
(pierwszaedycja rozeszłasię
w80tys.egzemplarzy).
Usłyszymyutwory: „To ja”,
„Kołysankadla laleczki”oraz
„Wakacje”.Podczas tego
koncertuwystąpi również
AlicjaRega.Zapraszamy
dzieci naRyneko 18.00.

Piosenki PanaWaldka

XIMiędzynarodowy
Festiwal Piosenki
,,RzeszówCarpathia
Festival”2015,
2-6 czerwca,scena
naRynku

Piątek
agodz. 18.00-20.00
Przesłuchania festiwalowe ze-
społów iwokalistów z zespo-
łem festiwalowympod kierow-
nictwemmuzycznymJarka
Babuli:
1.JakubJonkisz - Polska
2.SonjaAgataBiscan -Chor-
wacja
3.KingShaolin - Słowacja
4.Maria Evangelou -Anglia
5.MannequinMars - Polska
6.NadiaHasiuk -Ukraina
7.KasiaMoś - Polska
8.Natalia Kozlova - Rosja
9.Papyllon - Słowacja
10.TarasKurchyk -Ukraina
11.JakubPrachowski - Polska
12. IndreMalakauskaite - Litwa
13.SleazyRoXxX-Czechy
14.FedericaMarinari -Włochy
15.Jennifer Szirota&Remig -
Węgry
16.SarsaMarkiewicz - Polska
17.Trabanda - Polska
18.PaulinaPieniążek - Polska

agodz.20.00-21.00
„VolareCantare”-spektakl
wokalno-tanecznywwykona-
niusolistów,absolwentówigru-
pyartystycznejzCentrum
SztukiWokalnejwRzeszowie
wreżyseriiAnnyCzenczek,z to-
warzyszeniemorkiestry festi-
walowejpoddyrekcjąJarkaBa-
buli.

a godz.21.00-21.10
Wspólnyhymn festiwalowy
wwykonaniuwszystkich
uczestnikóworazgruparty-
stycznychCentrumSztukiWo-
kalnejwRzeszowie

a21.10-21.15
UroczysteotwarcieXIMiędzy-
narodowegoFestiwaluPiosen-
ki ,,RzeszówCarpathia
Festival”2015

a 21.15-21.50
KoncertKasi Popowskiej z ze-
społem– laureatkiXedycji
RzeszówCarpathia Festivalu
w2014 r.

a godz.21.55
Ogłoszenieprzez jury listy lau-
reatów (GRANDPRIX, I, II i III
miejsce
iwyróżnienia - bezpodania
konkretnychmiejsc)

Sobota
a godz. 18.50-19.15
KoncertDziecięcejGrupyArty-
stycznej zCentrumSztukiWo-
kalnejwRzeszowie z autor-
skimprogramempt.„Piosenki
panaWaldka”
KoncertAlicji Regi zCentrum

SztukiWokalnejwRzeszowie
–zwyciężczyni telewizyjnego
showmuzycznegoTVN„Mali
giganci”

agodz. 19.15-19.30
Ogłoszeniewyników festiwalu
iwręczenienagród laureatom

agodz. 19.30-19.50
KoncertSafi Rakover - laureat-
kiGrandPrixRzeszów
Carpathia Festival 2014

a godz. 19.50-20.40
Koncert zdobywców III, II,
Imiejsca,GRANDPRIX i na-
gródspecjalnych

a godz.20.40-21.00
SABINA&KUBA-koncert fina-
listówprogramuTVN–„Mam
talent”2014oraz laureatów
RzeszówCarpathia Festivalu
2007,2010 i 2011

agodz.21.00-22.00
Gwiazda festiwalu - grupaRSC
- legendapolskiej sceny rocko-
wej,wystąpi z koncertempt.
„Pożegnalnywalc”

a godz.22.00
Zakończenie festiwalu

Program Rzeszów Carpathia Festivalu 2015
18uczestników
konkursuocenia
jury festiwalowe:
DorotaSzpetkowska -prze-
wodnicząca
MarekKościkiewicz
LechNowicki
RomanOwsiak
ZbigniewJakubek

Solistomakompaniuje
Orkiestra Festiwalowa
„RzeszówCarpathia
Festival”
JarekBabula - lider,aranżer,
perkusja,klawisze
JerzySkalski -trąbka
PiotrGunia - saksofony

ŁukaszBelcyr -gitara
MikołajBabula - fortepian
WojciechFedkowicz -perkusja
SylwesterMalinowski -perku-
sja
ŁukaszAdamczyk -gitaraba-
sowa

Pomysłodawca idyrektor

RzeszówCarpathia Festivalu

–AnnaCzenczek

Kierownikbiura festiwalowe-

go–WaldemarWywrocki

www.carpathia.rzeszow.pl

www.facebook.com/

carpathiafestivalAlicji Rega, uczennica CSW
wRzeszowie i zwyciężczyni
telewizyjnego showmu-
zycznego „Mali giganci”,
wystąpi w sobotę
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20 lat hip-hopu na koncertach w sześciu miastach w Polsce

Historia rapuna trasieRedBull TourBus.
„Wspólna Scena” połączy pokolenia

aa Wewszystkichwspomnia-
nychmiastachzaprezentują się
artyściskładugłównegowydarze-
nia „Wspólna Scena”: Sokół -
„głowa”wytwórniProsto,kiedyś
członek grupWWO, Zip Skład
i TPWC, Ras z Rasmentalism,
Kosi zgrupy JWPorazzasłużeni
dla sceny hiphopowej didżeje:
Steez -połowaduetuPRO8L3M
iMrKrime,mistrz gramofonu.
Wrolęprowadzącegowcieli się
Łukasz Stasiak.Nakoncertach
pojawiąsię takżetwórcyzwiąza-
ni z lokalnymi scenami
orazmłodsiartyścikontynuujący
ichtradycje.

Czegomożemyspodziewać
się pokoncertach trasyRedBull
TourBus?Najlepiej,wkilkucel-

nychzdaniachimprezęzapowia-
dasamStasiak. -Spodziewamsię
przedewszystkimstuprocento-
wejhiphopowejatmosfery-zapo-
wiadamuzyk. -Wiem,że ludzie,
którzyzjawią sięnakoncertach,
będą w pełni świadomi, po co
przyszli. Zaskoczymy ich, ale
napewnoniezawiedziemy.

Polskirapmożepochwalićsię
ponaddwudziestoletniątradycją.
Projekt„WspólnaScena”połączy
kilka pokoleńartystów tworzą-
cych i kształtujących tę kulturę
wPolsce.Dzięki trasiekoncerto-
wej fanibędąmoglipoznaćkuli-
synarodzinrapuwBiałymstoku,
Kielcach,Lublinie,Katowicach,
Częstochowie i Szczecinieoraz
poznać jegonowychbohaterów.
Poznamy pionierów, którzy
napoczątku lat90. tworzylimu-
zykę,dysponującbardzoograni-
czonymi możliwościami oraz
współczesnychartystów, odwo-
łującychsiędotychkorzeni.Do-
datkowąatrakcjąkoncertówbę-
dąprezentacjefilmówdokumen-
talnychprzedstawiającychhisto-
rię i rozwój rapu w sześciu
miastachtrasy.

Namiędzypokoleniowywy-
dźwięk tegowydarzeniazwraca
takżeuwagęRas.-Nakoncertach
rapowaliśmy refrenynumerów
z lat dziewięćdziesiątych, które
dlanasbyłyjakświęteksięgi,adla
młodszejczęścipublicznościoka-
zywałysięnieznane -przypomi-
na artysta. - Koncerty pozwolą
młodymsłuchaczompoznaćhi-
storię rapuwPolsce, a tymstar-
szym,dlaktórychrapsięskończył
po„S.P.O.R.T.”Tedego,pozwolą
odświeżyćspojrzenie.

Formułakoncertówwywodzi
sięzprojektuNiewidzialnaNer-
kaNaŻywo,którystałsiękoncer-
towąformąprezentowaniainicja-
tywy „Niewidzialna Nerka” -
kompilacji płytowej, na której
młodziproducenci stworzyli re-
interpretacje klasycznych pol-
skichutworówrapowych.

KLASYKAHIP-HOPUZADARMO

Wstępnakoncertywramachtra-
syRedBullTourBus: „Wspólna
Scena”jestbezpłatny.Wewszyst-
kich sześciumiastach kilkugo-
dzinnewydarzeniarozpocznąsię
ogodzinie18.

Białystok,Kielce,Lublin,Ka-
towice,Częstochowaoraz
Szczecin-dotychmiast
między9a21czerwcazawi-
tamobilnascenaRedBull
Tour Bus.

#Krzysztof Żyła

POD NASZYM PATRONATEM
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Sokółjest jednymzartystówgłównego
skladutrasyRedBulla

GOŚCIE IDATY
KONCERTÓW

a 9czerwca–Białystok,
ul.Węglowa

/PIH,TE-TRIS+POGZ

a 10czerwca–Kielce,
placArtystów

/WZGÓRZEYA-PA3,
ŻABSON

a 11czerwca–Lublin,
parkingprzyhali Globus

/SNR,CHONABIBE

a 16czerwca–Katowice,
ParkBogucicki
/JAJO+GANO,
POKAHONTAZ

a 17czerwca–Częstocho-
wa,placBiegańskiego
/ 1000,ŻYTO,SARIUS

a 21czerwca–Szczecin,
skateparkprzyHaliAzotyu

/ŁONA,BONSON

REKLAMA R015004708A
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finanse biznes

kredyty, pożyczki

 A Bankowe kredyty gotówkowe, 

konsolidacyjne do 120 tyś. w jeden 

dzień, do 30 tyś. zł na oświadczenie 

o dochodach. Minimum formalności, 

wysoka przyznawalność, 

oprocentowanie od 7,8% w skali roku. 

Pomożemy nawet jeśli inni odmówili Ci 

kredytu. tel. 17 250 96 85

 A Chwilówki i pożyczki pozabankowe, 

kilkadziesiąt ofert w jednym miejscu 

- pełny wachlarz rozwiązań. Bez 

sprawdzania BIKu i innych baz. Teraz 

pożyczysz u nas nawet do 25 000 zł.  

T. 17 250 05 49

 A KREDYT DLA FIRM bez ZUS i US do 60 

000 zł łatwo i szybko dostępny! Do 30 

000 zł na oświadczenie o dochodach! 

Zadzwoń 17 250 05 04 !

 A Pożyczka pozabankowa do 15 tyś bez 

sprawdzania BIK, okres spłaty do 48 

miesięcy, decyzja w 10 minut. Zadzwoń! 

17 855 19 92

 A Pożyczki pozabankowe pod zastaw 

różnych nieruchomości! (domy, 

lokale, kamienice, działki budowlane, 

gospodarstwa rolne, sklepy, hotele, 

udziały w nieruchomościach, 

itp.). Szybka realizacja i wysoka 

przyznawalność! Minimum formalności! 

tel. 518 472 909

 A Prosty i szybki kredyt na oświadczenie 

o dochodach do 20 000zł. Minimum 

formalności - wystarczy dowód 

osobisty! Okres spłaty 60 miesięcy. 

Zadzwoń! 17 787 85 09

handlowe

inne

! Drewno kominkowe,opałowe. 

RAFO tel. 512-190-444,

usługi

budowlano-remontowe

 A !!!!! Malowanie dachów, tanio, 

gwarancja, wycena gratis, 662213410

SZAMBA beton, tanio, 515-373-550.

 A Adaptacje poddaszy, płytki, 602 223 390

 A Bramy segmentowe, rolowane, 

przemysłowe, tel.17 862 64 81

 A DACHY, murowanie tel. 663-563-635.

 A Docieplanie budynków- 602-223-390

 A DOCIEPLENIA- 607 453 466

 A KOMINY - wkłady 17/862-38-31

 A KOMINY- 17/854-08-22, 504-035-216

 A Kostka- układanie, tanio; 727-570-667

 A Kostka, ogrodzenia, kompleksowo, 

sprzedaż: murki, pustaczki 601836446

 A Malowanie dachów 

i elewacji-czyszczenie, mycie. Wycena 

i pomiar są bezpłatne plus gwarancja. 

Tel. 884359300 lub 782466177

 A Malowanie, szpachlowanie, płytki - 

czysto, solidnie, tel. 607-521-915

 A Malowanie,szpachlowanie, 787580428

 A Ogrodzenia siatkowe, 691-986-839

 A Ogrodzenia, kostka brukowa, murki, 

produkcja, sprzedaż, tel 505431875

Płytki, panele, tel. 667-109-371

 A REMONTY- 607 453 466

 A Rolety zewnetrzne. Producent !  

tel. 17-862-64-81

 A Tynki agregatem, gipsowe, 

cementowo -wapienne 602 223 390

 A Tynki, wylewki, 660 972 818

 A WYLEWKA maszynowo, docieplanie 

stropów, 17/242-80-48; 607-160-013

 A WYLEWKI tanio, 606 953 898

Żaluzje, moskitiery, rolety. Od 19 zł! 

Markus-Texi, 17 854-79-63.

biurowo-projektowe

 A Wylewki - posadzki, poziomowane 

laserowo, tel. 533568626

Ogłoszenia Jakzamieścićogłoszenia?
przez telefon

(17)867-23-30
wBiurzeOgłoszeń

Rzeszów,ul.Unii Lubelskiej3

REKLAMA R015005079A

REKLAMA R015005155A

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu 

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów samochodów:

1.  Samochód skrzyniowy marki „LUBLIN 3354”, rok produkcji 1998.

Cena wywoławcza wynosi 9 000 zł (netto). Wadium w wysokości 900 zł.

2. Samochód ciężarowy wywrotka marki „STAR”, rok produkcji 1985.

Cena wywoławcza wynosi 6500 zł (netto). Wadium w wysokości 650 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości ustalonej jw.

Dla poszczególnych pojazdów, na rachunek bankowy nr 45 9096 0004 2001 0053 9308 0006

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu z dopiskiem „przetarg na samochód” lub w kasie Spółdzielni 
najpóźniej w dniu przetargu do godz 8.30. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 
w dniu 10 czerwca 2015 roku, 37-500 Jarosław, os. Armii Krajowej 21, w Spółdzielczym 
Domu Kultury „IKAR” i składać się będzie z dwóch etapów:

I etap o godz. 9.00 - dotyczy samochodu marki „Lublin”

II etap o godz. 9.30 – dotyczy samochodu marki „STAR”

Szczegółowe informacje o przedmiotach przetargu można uzyskać na stronie internetowej

www.sm-jaroslaw.pl oraz w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Jarosławiu przy os. Kopernika 8a w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdej chwili bez 
podania przyczyny.

REKLAMA R015000022A

REKLAMA R015005157A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT” w Rzeszowie

og łasza 

przetarg ofertowy na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, 

projektowej i realizację na podstawie opracowanej dokumentacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 29 przy  

ul. Rymanowskiej w pełnym zakresie robót wraz z niezbędną 

infrastrukturą na Osiedlu Podkarpacka-Matuszczaka w Rzeszowie 

i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Oferty należy składać do dnia 1.07.2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Spółdzielni, Rzeszów, ul. Słoneczna 2, pokój nr 8, a informacje 

dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 12, tel. 17 858 04 89 

lub 17 858 04 82.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak 

również prawo do odstąpienia względnie unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyny.

REKLAMA R015000562U

Nasze Miasto Rzeszów ma dla Was DWUOSOBOWE ZAPROSZENIA DO KIN HELIOS,  
DWUOSOBOWE ZAPROSZENIE DO KINA ZORZA na dowolny seans w najbliższym tygodniu

Aby wygrać jedną z tych wejściówek, uzasadnij, dlaczego to właśnie ty powinieneś je

otrzymać. Na SMS-y, bez polskich znaków, czekamy dziś, 5 czerwca do 13.00.

SMS o treści nmkonkurs.uzasadnienie pod numer 72355. SMS konkursowy 

z uzasadnieniem może zawierać dowolną liczbę znaków (jeden standardowy SMS 

to 160 znaków ze spacjami, koszt takiego SMS-a to 2,46 zł z VAT).

UWAGA! W treści SMS-a podaj adres kina i swoje nazwisko. Nagrodę otrzymają osoby, 

które prześlą SMS z najbardziej oryginalnym uzasadnieniem.

Zwycięzców poinformujemy telefonicznie. Nagrody będą do odbioru w wybranym kinie (za okazaniem dokumentu tożsamości).

AUTOPROMOCJA R015004988A

Dla naszych czytelników mamy nagrody ufundowane 

przez Brykę Kosmetyczną. 

Do wygrania vouchery na 

wykonanie paznokci 

metodą hybrydową, 

tytanową, żelową 

(do wyboru). 

Do wyboru 

również wzory, 

kolory i wszelkie 

dodatki 

na paznokcie. 

SMS o treści nmkonkurs.uzasadnienie pod numer 72355. 

SMS konkursowy może zawierać dowolną liczbę znaków (jeden 

standardowy SMS to 160 znaków ze spacjami, koszt takiego SMS-a 

to 2,46 zł z VAT). Na SMS-y, bez polskich znaków, 

czekamy dziś (3.06.2015) do godz. 23.59.

Nagrody otrzymają osoby, które prześlą SMS z najbardziej oryginalnym 

uzasadnieniem. Zwycięzców poinformujemy telefonicznie. 

KONKURSKONKURS

Chcesz otrzymać jeden z  voucherów? 

Wyślij SMS, w którym krótko uzasadnij, dlaczego to właśnie 

ty powinieneś go otrzymać.

KONKURS

Bryka Kosmetyczna to usługi upiększające z dojazdem

do klienta : makijaże, upięcia włosów, paznokcie, 

przedłużanie oraz zagęszczanie rzęs i inne.

Wesoła Bryka działa na terenie Rzeszowa i okolic. 

REKLAMA R015000030V
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NASZEMIASTO#dom

#budowa

Weźdopłatę
naekodom
FINANSE – Kupujeszdom

lubmieszkanieoddewelopera?
Sprawdź,czymożeszskorzystać
zprogramudopłatdokredytów
naekodom.Koordynatorem
programujestNarodowyFun-
duszOchronyŚrodowiska iGo-
spodarkiWodnej .Dopłatamo-
żewynieśćnawet50tys.zł, jeśli
zdecydujeszsięnabudowędo-
mupasywnego.Wprzypadku
domuenergooszczędnegobę-
dzie to30tys.zł.Dopłatydoza-
kupumieszkańwyniosąodpo-
wiednio16tys.złotych i11 tys. zł.
Programmatrwaćdo2018r.

#gadżety

Moskitierydla
alergików

DOM –Masz alergię
na pyłki pokrzywy, ambrozji,

brzozy i traw?Możesz
zamontowaćw oknach
moskitiery z siatką

przeciwpyłkową przeciwko
alergenompochodzącym

z tych roślin. Zapobiega ona
przenikaniu pyłków roślin
downętrza oraz chroni

pomieszczenia przed bardzo
małymi owadami.

#wnętrza

Połysk,matczy
półmat

WNĘTRZA –Zanimwybie-
rzesz lakier napodłogowede-
ski lubparkiet, sprawdź, jak
wpłynieonnabarwędrewna.
I tak, lakierwpołyskunajczęś-
ciej nieznacznieprzyciemnia
barwędrewna, lecz równo-
cześnieodbijadużo światła.

Lakiermatowypodkreślausło-
jenie i sprawia, żedrewnoza-
chowujewyglądnajbardziej
zbliżonydonaturalnego.La-

kierwpółmaciedelikatnieuwi-
docznianaturalny charakter
drewna idelikatnie jebarwi.

#cytat dnia

BRZYDKIEMIESZKANIEOD-
BIJASIĘNANASZYMŻYCIU.
WPRAWIAWZŁYNASTRÓJ

IOBNIŻAPOCZUCIE
WŁASNEJWARTOŚCI.
OlgaBończyk, aktorka

ROBIĘMEBLE, TOMOJA PA-
SJA. TWORZĘ RÓŻNE

SPRZĘTY: OD KRZESEŁ, PO-
PRZEZ STOŁY I KANAPY,

POOGROMNEANGIELSKIE
BIBLIOTEKI.

Piotr Polk, aktor

ŚMIEJĘ
SIĘ,ŻE

KUPIŁAM
DOM

POTO,BY
MIEĆGDZIE
TRZYMAĆ
PAMIĄTKI

EWADAŁKOWSKA,AKTORKA

# podsłuchane
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Stwórz idealny salon i wygodną kuchnię

Modne i funkcjonalnemieszkanie

aaSzukasz pomysłunaniebanal-
nąaranżacjękuchni,salonu,czy
przedpokoju?

Obecniemodnesąnaturalne
materiały, takie jakszczotkowa-
nedrewno,łupanykamień,beton
istal.Nadalnatopiesąteżmeble
wykończonenawysoki połysk.
Jednak jakpodkreślająeksperci,
idealniezaprojektowanewnętrze
todziś takie,które jednocześnie
jest funkcjonalne i kojarzy się
zbłogimwypoczynkiem.Podpo-
wiadamy, jak jeurządzić.

SALON

Stoiszprzeddylematem–czywy-
braćklasycznąaranżację,czyteż
postawićnanowoczesność?Meb-
leklasycznezestawionezdodatka-
miwkolorach ziemi oraz odpo-
wiednimiodcieniamiścianstwo-

rząwnętrzebardzoprzytulne. Pa-
miętaj jednak, żemusiszdokład-
nie dopasować każdy element,
wprzeciwnymwypadkuwystrój
będziemałoprzekonujący,wręcz
tandetny.Jeślichodziourządzanie
salonuwnowoczesnymstylu,do-

brze jest trzymaćsięzasady– im
mniej,tymlepiej. Tegolatamodne
sąmeble wykończonenawysoki
połysk, albo takie, które biją
pooczachswojąsurowością.Tren-
dysąkrzesłamające nietypoweli-
nieiintensywnąkolorystykę oraz
szklaneblatywstołach.Optycznie
powiększająprzestrzeń,sąłatwe
wutrzymaniuibardzopiękne.

KUCHNIA

Postawnameble,którełatwobę-
dzie utrzymać w czystości.
Naniewielkichpowierzchniach
najlepiejsprawdzasięukładlinio-
wy,natomiastnawiększych–naj-
popularniejszy jest tenwkształ-
cieliteryL.Ponieważgłówneku-
chenneczynnościwykonywane
są pomiędzy kuchenką, zlewo-
zmywakiemilodówką,niemoże-
myzapomnieć teżo tzw. trójką-
cie roboczym.Bardzoułatwi ży-
ciedomownikom.

Jasnekolory,najwyższejja-
kościmeblepołączonezno-
woczesnątechnologią–to
głównezasady,jakimikierują
siędziś projektanciwnętrz.
Wartowziąćznichprzykład.

#MagdaM.Maciejczyk
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względunawybrany stylwnętrza

# dom

11
Doukładania

bukietówużywamnie
tylkowazonów,

również szklanych
salaterek i porcelany
Elżbieta Jędrzejewska,

aktorka
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REKLAMA R015005073A
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NASZEMIASTO#aktywnie

W koszykówce 1 na 1 nie ma czasu na odpoczynek, pomocy kolegów ani wskazówek od trenera

aa „TheRock”topotocznanaz-
wa legendarnego,nieczynnego
jużwięzieniaAlcatraz,wktórym
5 lat temuporazpierwszyzmie-
rzyli sięnajlepsiulicznikoszyka-
rzena świecie.W tegorocznym
wielkimfinalewTurcjirywalizo-
waćbędzie32najlepszychzawod-
ników(wformule1na1).

NAWIELKIFINAŁTURNIEJU

POJADĄDOSTAMBUŁU

Wtymrokuna„ulicznychparkie-
tach”będąrównieżrywalizować
Polacy,którzyprzebrnąprzezeli-
minacje w siedmiu miastach.
Zkażdegoturniejuawansujeczte-
rechnajlepszychzawodników.Do-
datkowoprzyznanezostanączte-
ry „dzikie karty”. Warunkiem
uczestnictwajestwypełnieniebez-
płatnego formularzana stronie

redbull.pl/kingoftherockorazwy-
braniejednejzlokalizacji.Zainte-
resowanimusząbyćpełnoletnilub
miećukończone16lat(wymaga-
napisemnazgodaopiekunów,któ-
rejwzórdostępnyjestnastronieor-
ganizatora).Wkażdymturnieju
eliminacyjnymmożewziąćudział
64 graczy – decyduje kolejność
zgłoszeń. Pierwszeństwo mają

osoby,którezarejestrowałysiędro-
gąelektroniczną,alewprzypadku
wolnychmiejscmożnadopisaćsię
dolistywdniuzawodów.Pierwsze
testyjuż12czerwcawZielonejGó-
rze.Zwycięzcawielkiego finału
krajowejedycji,któryzaplanowa-
nona27czerwcawWarszawie,bę-
dziereprezentowałPolskępodczas
rozgrywek z czołowymi

streetballowymi zawodnikami
naświecie.Otym,ktozdobędzie
tytułKingof theRock,dowiemy
siępodczasglobalnegofinału29
sierpniawStambule.

Wubiegłymrokuwturniejuro-
zegranymwwięzieniunawyspie
SamasananaTajwaniewygrałTu-
rek-KivancDiner,którypokonał
rywaliz23krajów.Wfinale37-la-

tekuporałsię11:4zPanamczykiem
Orlando Ortegą. – Kluczem
dosukcesubyłodoświadczenie
orazwytrzymałość.Wkoszyków-
ce1na1niemaczasunaodpoczy-
nek,pomocykolegówaniwskazó-
wekodtrenera.Rywalizujeszzgra-
czami, o których nic nie wiesz,
awszystkozależyodciebie– tłu-
maczyłKivanc.

W2014rokuzarejestrowałosię
5696graczy,którzyrozegrali5429
pojedynków.Wtymrokuuczest-
nikówbędziejeszczewięcej.

ZASADYNIESĄ

SKOMPLIKOWANE

Każdymecz trwa5minut,aczas
naprzeprowadzenieakcjiwynosi
15 sekund.Zakażdyrzutmożna
zdobyć2 lub3pkt.Wprzypadku
remisunastępujedwuminutowa
dogrywka. Jeślipotymczasienie
zostanie wyłoniony zwycięzca
meczu, rozgrywana jest jeszcze
dodatkowaminuta.Żebyuniknąć
bardzo wysokich wyników,
przystanie11:0meczjestautoma-
tyczniekończony,aprzegranyjest
dyskwalifikowany.Pojedynekmo-
żezakończyćrównież jedenfaul
technicznylubpięćfaulipopełnio-
nychprzezjednegozawodnika.

Od12do26czerwcawsied-
miumiastachPolskikoszy-
karzebędąwalczyćwelimi-
nacjachdoturnieju
streetballowegoRedBull
KingofTheRock.

Piotr Bera

PODNASZYM PATRONATEM

ZAlcatraznaulicepolskichmiast.Wczerwcu rusza
pierwszy turniej koszykówki ulicznej Red Bulla
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PodczasRedBullKingofTheRocknie
brakujeefektownychwsadówdokosza

Sprawdź,gdzieioktórej

godzinieodbędąsięzawody

RedBullKingofTheRock

a 12 czerwca – ZielonaGó-
ra, plac przy hali MOSiR, ul.
Sulechowska 41, godz. 17-21

a 13 czerwca – Chorzów,
ŚląskieWesołeMiasteczko,
plac Atrakcji 1, godz. 14-18

a 14 czerwca – Rzeszów, Fil-
harmonia Podkarpacka,

ul. Fryderyka Szopena 30,
godz. 14-18

a 19 czerwca – Elbląg, Port
Miejski, ul. Wodna 1,

godz. 17-21
a 20 czerwca – Toruń, Staw
Komtura, ul. Przedzamcze 4,

godz. 14-18
a 21 czerwca – Słupsk, Park
Kultury iWypoczynku, ul Ry-

backa 19, godz. 14-18
a 26 czerwca –Warszawa,
CentrumNauki Kopernik,

Wybrzeże Kościuszkowskie
20, godz. 17-21

a 27 czerwca – finał, War-
szawa, CentrumNauki

Kopernik

Daty eliminacji

REKLAMA R015004762A


