
W cza sie 23. Raj du Rze szow skie go
część dróg i ulic, po któ rych prze bie -
ga tra sa raj du, znaj du ją cych się na te -
re nie Rze szo wa oraz po wia tów: rze -
szow skie go, rop czyc ko -sę dzi szow -

skie go, strzy żow skie go i  kro śnień -
skie go, zo sta nie cza so wo wy łą czo na z
ru chu.

HAR MO NO GRAM 
ZA MKNIĘ CIA DRÓG:

Czwar tek – 7 sierp nia 2014
10:00-17:00 – Za mknię cie dróg: Nie chobrz

(krzyż mi le nij ny) – Gra ni ce – Ba bia Gó ra – Nie -
chobrz (krzyż mi le nij ny)

17:00-21:00 – Za mknię cie ulic: Rze szów, ul.
Sło wac kie go (od skrzy żo wa nia z ul. Kró la Ka zi mie -
rza do skrzy żo wa nia z ul. Ma tej ki), ul. Ko ściusz ki
(od Pla cu Far ne go do Ryn ku)

Pią tek – 8 sierp nia 2014
10:00-17:30 – Za mknię cie dróg: Strzy żów, ul.

Mo drze wio wa – ul. Go dow ska – ul. Stob nic ka –
Go do wa – Kal wa ria – Tam ta Stro na – Mo ska lów ka
– Ży znów – Przy Gó rze -  Lut cza (do skrzy żo wa nia
z dro gą wo je wódz ką nr 989)

11:00-18:30 – Za mknię cie dróg: Stra szy dle (od
gra ni cy z miej sco wo ścią Lec ka) – Pod las – Rze ki –
Cze czy ki – Okop – Li szo wiec – Bro nia ków ka –
Księ ży La sek – Gwoź dziec – Lu be nia – Stro na Su -
cha – Stra szy dle – So łon ka – Ja sien ni ki – Stro na
Mo kra – Sło ci ny – Ma ter nów ka – Ko si na (do
skrzy żo wa nia z dro gą Ba bi ca -Stra szy dle)

17:00-21:30 – Za mknię cie ulic: Rze szów, ul.
Kra kow ska (od skrzy żo wa nia z al. Wy zwo le nia do
skrzy żo wa nia z al. Wi to sa), ul. Ko tu li (do skrzy żo -
wa nia z ul. Ustrzyc ką), ul. Ofiar Ka ty nia (do skrzy -
żo wa nia z ul. Mi ko łaj czy ka)

So bo ta – 9 sierp nia 2014
07:00-16:00 – Za mknię cie dróg: Brze żan ka –

Gra ni ce – Wy so ka Strzy żow ska – Sę ków ka – Sto do -
li na (do skrzy żo wa nia z dro gą po wia to wą)

07:30-17:00 – Za mknię cie dróg: Brat ków ka
(Dół) – Wól ka Brat kow ska – Rzep nik – Ła zy –
Łącz ki Ja giel loń skie – Mor gi – Łę ki Strzy żow skie –
Gór ka – Pio trów ka – Łę ki Strzy żow skie (do skrzy -
żo wa nia z dro gą po wia to wą)

08:30-18:00 – Za mknię cie dróg: Szkod na
(szko ła) – Plac ków ka – Pań skie – Za pa dzi ska – Bu -
dy – Maj chrów ka -Za go rzy ce Gór ne – Ro gów ka –
Tar nów – Po la – Wier ca ny (Brzeź nik Pół noc ny)

14:00-19:00 – Za mknię cie ulic: Rze szów, ul.
Sło wac kie go (od skrzy żo wa nia z ul. Kró la Ka zi mie -
rza do skrzy żo wa nia z ul. Ma tej ki), ul. Ko ściusz ki
(od Pla cu Far ne go do Ryn ku)

W dniach 7-9 sierp nia 2014
Za mknię cie ulic: Rze szów, ul. Po znań ska (na

te re nie kam pu su Po li tech ni ki Rze szow skiej)
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23. Rajd Rzeszowski

START HONOROWY:

7 sierpnia 2014 r. – czwartek, godz. 19

Rzeszów, Rynek 1

n r  3 2 4 l r o k  I X  l 7 s I e r p n I a  2 0 1 4  l r Z e s Z Ó W  l k r o s n o
e - m a I l : e x t r a - p o d k a r p a c i e @ e x t r a - m e d i a . p l  l w w w . e x t r a p o l s k a . p l

w w w . m e d i a r z e s z o w . p l Opiekunka osób starszych
szuka pracy na terenie

Rzeszowa.
5-6 godz. dziennie. 

5-letnie doświadczenie.
Kontakt  692 255 476

reklama

reklama

Zamknięcie ulic i dróg podczas 23. Rajdu Rzeszowskiego
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- Za no si się na to, że 23. Rajd Rze -
szow ski bę dzie mieć zde cy do wa nie
naj wyż szą fre kwen cję spo śród ro ze -
gra nych do tych czas te go rocz nych łą -
czo nych rund RSMP i RPP – za po wia -
da Ma rek Do bro wol ski, pre zes Au to -
mo bil klu bu Rze szow skie go.

- Wpły nę ło do nas łącz nie 116 zgło -
szeń do Raj du Rze szow skie go. Na tę licz bę
skła da ją się 62 zgło sze nia do za wo dów w
ran dze 8. run dy Mi strzostw FIA stre fy Eu -
ro py Cen tral nej (CEZ), 4. run dy LO TOS
RSMP oraz 4. run dy Mi strzostw Sło wa cji;
do cho dzą do te go 54 zgło sze nia do Raj do -
we go Pu cha ru Pol ski – in for mu je Da mian
Do bro wol ski, dy rek tor im pre zy.

- Z uwa gi na mię dzy na ro do wą ran gę,
bę dzie my go ścić – oprócz kra jo wych za łóg
– tak że re pre zen tan tów Sło wa cji, Czech i
Li twy. Ma rów nież star to wać jeż dżą cy z
buł gar ską li cen cją Dai -Wei Yein z Taj wa nu,
któ ry na na szych tra sach za de biu to wał
przed ro kiem; tym ra zem bę dzie go pi lo to -
wać Włoch Mau ri zio Ba ro ne. Dwie sło wac -
kie za ło gi (Igor Dro tar / Vla di mir Ba no ci
oraz To mas Ku kuc ka / Ma rek Po dob nik)
po ja dą w Sko dach WRC – pierw sza w Fa -
bii, dru ga w Octa vii – do da je Do mi nik No -

wo ról, wi ce dy rek tor do spraw spor to wych.
Nr 1 li sty zgło szeń to li de rzy punk ta -

cji RSMP, Woj ciech Chu cha ła z Se ba stia -
nem Roz wa dow skim (Ford Fie sta R5). Ko -
lej ne nu me ry przy dzie lo no Grze go rzo wi
Grzy bo wi z Da nie lem Siat kow skim (Sko da
Fa bia S2000) oraz To ma szo wi Ku cha ro wi z
Da nie lem Dy mur skim (Peu ge ot 207
S2000). Igor Dro tar z Vla di mi rem Ba no -

cim na kle ją na Fa bię WRC nu mer 4. Na -
stęp ny nu mer przy zna no Ma cie jo wi Olek -
so wi czo wi z Mi cha łem Ku śnie rzem (Ford
Fie sta R5). Z nu me rem 6 za de biu tu ją w
Rze szo wie Fie stą R5 Łu kasz Ha baj z Pio -
trem Wo siem.

21 za łóg po je dzie sa mo cho da mi z na -
pę dem czte rech kół (w tym dwie w kla sach
hi sto rycz nych). Za bra kło w tej staw ce Jo ze -

fa Be re sa, jed ne go z groź nych ry wa li Grze -
gorz Grzy ba w Mi strzo stwach Sło wa cji. Za
to zo ba czy my Po rsche 911 sło wac kiej za ło -
gi Ra do van Mo zner / Mi cha ela Ve jac ko va,
zgło szo ne w kla sie 4, któ ra w RSMP nie jest
roz gry wa na.

Po śród aut z na pę dem jed nej osi naj -
wię cej (aż 11) bę dzie ry wa li zo wać w kla sie
6, w któ rej li de ra mi są Łu kasz Byś ki nie wicz

i Ma ciej Wi sław ski (Peu ge ot 208 VTi nr
27). Sie dem za łóg w For dach Fie sta R2 (na
cze le z brać mi Sze ja mi, nu mer 37) ma kon -
ku ro wać w mar ko wej kla sie 6F. Nie za brak -
nie li de rów ka te go rii 2WD, Ja na Chmie -
lew skie go i Ja ku ba Ger be ra (Ci tro en DS3 z
nu me rem 22); w kla sie 5 zgło si ły się tyl ko
czte ry za ło gi.

Cie ka wie za po wia da się wal ka w Raj -
do wym Pu cha rze Pol ski. Li der tej punk ta -
cji, Ja kub Brze ziń ski w Ci tro enie C2 -R2 (nr
101), po je dzie tym ra zem z Bar tło mie jem
Bo bą. Za no si się na cie ka wy po je dy nek z
re pre zen tu ją cą Au to mo bil klub Rze szow ski
za ło gą Hu bert Pa li der / Ma te usz For tu na
(Hon da Ci vic Ty pe R nr 102). Tak że ja dą -
cy z nu me rem 103 To masz Hu pa ło i Ra fał
Fi jo łek (Ci tro en C2 -R2) bę dą chcie li włą -
czyć się do wal ki o po dium w tej ka te go rii,
ale spo ro do po wie dze nia bę dą mieć rów -
nież Grze gorz Musz i Bo gu sław Bro wiń ski
(Hon da Ci vic Ty pe R), któ rzy otrzy ma li
nu mer 105.

Sześć ostat nich nu me rów przy zna no
za ło gom w „hi sto ry kach”. Li stę za my ka nr
155 – rze szo wia nin Pa weł Hof f man w Po -
lo ne zie 2000, któ re mu bę dzie to wa rzy szyć
pio sen karz Mi chał Wi śniew ski.

116 za łóg zgło szo nych w 23. Raj dzie Rze szow skim
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W pol skiej sie ci McDo nald’s ru szy -
ła pro mo cja Fe sti val Sma ków. W
pro mo cyj nej ofer cie zna la zły się
dwa zu peł nie no we wra py z so czy -
stym kur cza kiem - McW rap® Ha -
waj ski oraz McW rap® Wło ski.
McFlur ry Snic kers to z ko lei no wość, któ ra
szcze gól nie ucie szy mi ło śni ków lo do wych de -
se rów. Pro mo cyj ną ofer tę uzu peł nia ją:
McRoy al Po dwój ny, zło ci ste Łó decz ki Ziem -
nia cza ne z so sem śmie ta no wym oraz Sa łat ka
Sze fa. Do dat ko wo go ście, któ rzy w trak cie
trwa nia pro mo cji za ku pią McZe staw po więk -
szo ny, sa łat kę Kur czak Pre mium lub Chic ken
Box otrzy ma ją szklan kę Co ca -Co la gra tis.  

McW rap® Ha waj ski to owi nię ty w
pszen ny pla cek,  wy śmie ni ty so czy sty kur czak
w opcji chru pią cej bądź gril lo wa nej. Do te go
sa ła ta, ser tar ty ched dar, ana nas i wy śmie ni ty
sos o orien tal nej nu cie.

Na mi ło śni ków śród ziem no mor skich
sma ków cze ka McW rap® Wło ski. So czy sty
gril lo wa ny lub chru pią cy kur czak otu lo ny
pszen nym plac kiem z do dat kiem świe żej
chru pią cej ru ko li, se ra moz za rel la i po mi do -
rów, któ re go smak do peł nia ją dwa so sy: pe sto
i bal sa micz ny.

McW rap® Be kon De LU XE to po łą cze -
nie so czy ste go kur cza ka i chru pią ce go be ko -
nu,  sa ła ty, po mi do ra i pysz ne go so su mio do -
wo -musz tar do we go.

McW rap® KLA SYCZ NY to pro po zy cja
dla wszyst kich, któ rzy uwiel bia ją po łą cze nie
kur cza ka, sa ła ty, chru pią cej ru ko li, tar te go se -
ra  ched dar i po mi do ra. Ca łość do peł nia ją
dwa wy śmie ni te so sy: po mi do ro wo -ce bu lo wy
oraz ma jo ne zo wy.

Ko lej ną po zy cją w me nu jest McRoy al
Po dwój ny. To jesz cze jed na od sło na kró lew -
skiej ka nap ki, w któ rej znaj du je się so czy ste

mię so wo ło we, ser ched dar, pi kle, ce -
bu la i pszen na buł ka z se za mem.
McRoy al Po dwój ny za wie ra do dat -
ko wą por cję mię sa wo ło we go.

McFlur ry Snic kers to wy -
śmie ni te lo dy McFlur ry z cze ko la do wo -kar me -
lo wą po le wą i po syp ką Snic kers skła da ją cą się
z orze chów ziem nych i cze ko la do wo -kar me lo -
wych ku lek.

Do ofer ty wra ca do brze zna na prze ką ska
– zło ci ste Łó decz ki Ziem nia cza ne z so -
sem śmie ta no wym, któ re są do stęp ne
osob no oraz przy za ku pie McZe sta wu Po -
więk szo ne go.

Mi ło śni ków lek kich prze ką sek ucie szy po -
ja wie nie się w me nu Sa łat ki Sze fa – chru pią -
ce go mik su sa łat z po mi dor ka mi kok taj lo wy mi,
jaj kiem, szyn ką i wy śmie ni tym se rem ched dar.

Za pra sza my na fan pa ge McDo nald’s Pol -
ska www.fa ce bo ok.com/McDo nald sPol ska i
www.mcdo nalds.pl.

Dla czy tel ni ków ma my po dwój ne
za pro sze nia do re stau ra cji McDo -
nald’s. Oso by, któ re ja ko pierw sze za -
dzwo nią do re dak cji 7 sierp nia, o godz.
10, otrzy ma ją za pro sze nie.

McDo nald’s® 
za pra sza na Fe sti val Sma ków
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Nie sza blo no wy po mysł, no wa tor skie
roz wią za nie, ory gi nal ne wy ko na nie,
ko rzyst na ofer ta – te go naj czę ściej
po szu ku ją in we sto rzy w pro jek tach
wnętrz. Jak jed nak ar chi tek ci, pro -
jek tan ci, wy ko naw cy i spe cja li ści z
bran ży ma ją w przy stęp ny spo sób
za pre zen to wać swo je moż li wo ści
twór cze roz le głej gru pie po ten cjal -
nych klien tów? Od po wiedź jest pro -
sta – na Ho me bo ok.pl 

Ho me bo ok.pl jest miej scem in spi -
ra cji dla szu ka ją cych po my słu na aran -
ża cję, jak i dla tych, któ rzy ma ją bez -
po śred ni wpływ na two rze nie nie sza -
blo no wych pro jek tów efek tow nych
wnętrz. Ar chi tek ci, pro jek tan ci, wy ko -
naw cy i spe cja li ści z bran ży za po śred -
nic twem por ta lu mo gą nie tyl ko za pre -
zen to wać swo je port fo lio, ale też do -
trzeć bez po śred nio do osób, któ re w

In ter ne cie po szu ku ją po rad oraz przy -
kła dów na to, jak miesz kać pięk nie, wy -
god nie i sty lo wo. Bez płat na re je stra cja,
in tu icyj ne me nu i, co naj waż niej sze,
no wa prze strzeń do in spi ro wa nia tym,
co mod ne, efek tow ne, funk cjo nal ne i
nie zbęd ne w aran ża cji wnę trza, za de cy -
do wa ły o sta le ro sną cej po pu lar no ści
ser wi su Ho me bo ok.pl. War to bli żej
po znać je go moż li wo ści. Na wią zu jąc
współ pra cę z ser wi sem spe cja li ści z

bran ży ar chi tek to nicz nej i wnę trzar -
skiej ma ją bo wiem szan sę do trzeć do
ty się cy użyt kow ni ków – swo ich po ten -
cjal nych klien tów. Ar chi tek ci, wy ko -
naw cy lub fir my zwią za ne z kre acją
wnętrz lub prze strze ni mo gą stwo rzyć
in dy wi du al ne port fo lio pro jek tów, pro -
duk tów czy nie stan dar do wych kon cep -
cji wy stro ju. Co istot ne, Ho me bo ok.pl
prze kie ro wu jąc na stro nę ar chi tek ta

lub biu ra pro jek to we go uła twia kon -
takt z po ten cjal ny mi klien ta mi oraz
umoż li wia po zy ska nie no wych zle ceń.
War to pod kre ślić, że obec ność na tak
roz po zna wal nym por ta lu, umac nia wia -
ry god ność pre zen to wa nej ofer ty, a po -
przez cy klicz ne pu bli ka cje i pro mo cje
wy bra nych pro jek tów, uła twia wy róż nie -
nie się na tle kon ku ren cji. O funk cjo nal -
no ści ser wi su de cy du ją ta kie na rzę dzia,
jak wy szu ki war ka in spi ra cji, ka ta log spe -

cja li stów z bran ży z po dzia łem na spe cy -
fi kę dzia łal no ści i lo ka li za cję czy te ma -
tycz ne dzia ły, w ja kie uję te są pre zen to -
wa ne pro duk ty i pro jek ty. Co istot ne,
spe cja li ści współ pra cu ją cy z Ho me bo -
ok.pl zy sku ją nie li mi to wa ny do stęp do
sze ro kiej, sta le ak tu ali zo wa nej ba zy pro -
duk tów zna nych ma rek, co w po sta ci
tzw. ide abo oków po zwa la im gro ma dzić
in spi ra cje do ko lej nych pro jek tów. 

Ho me bo ok.pl – ar chi tek cie, pro jek tan cie, de si gne rze
– daj się po znać… z do brej stro ny
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Mie sią ce let nie to czas wa ka cyj nych
urlo pów, a co za tym idzie zwięk szo -
ne go na tę że nia ru chu ko mu ni ka cyj -
ne go. Więk sza ilość aut na dro gach
ma swo je od zwier cie dle nie nie tyl ko
w po sta ci kor ków, ale i w sta ty sty -
kach po li cyj nych. Opra co wa ny przez
Wy dział Ru chu Dro go we go Biu ra
Pre wen cji i Ru chu Dro go we go Ko -
men dy Głów nej Po li cji ra port „Wy -
pad ki dro go we w Pol sce w 2013 ro -
ku” jed no znacz nie wska zu je, że sier -
pień to mie siąc, w któ rym za raz po
paź dzier ni ku i lip cu naj czę ściej do -
cho dzi do wy pad ków dro go wych w
Pol sce.

Choć wy pad ki ma ją miej sce ca ły czas,
to ist nie je pew na pra wi dło wość co do
okre su, kie dy ich ilość prze wyż sza śred nią.
Ta kie „czar ne” mie sią ce to li piec, sier pień
i paź dzier nik. W od nie sie niu do mie się cy
let nich głów nym po wo dem jest zwięk szo -
ny ruch na dro dze. Ma jąc te go świa do -
mość, war to za wcza su pod jąć wszel kie
moż li we środ ki, by za dbać o bez pie czeń -
stwo swo je i in nych uczest ni ków ru chu.
Choć na czyn ni ki ta kie jak nie ko rzyst na
au ra po go do wa czy zły stan na wierzch ni
dro go wej nie ma my wpły wu - od po wie -
dzial ność kie row cy oraz dba łość o stan
tech nicz ny au ta mo gą nas uchro nić, a z
pew no ścią zmi ni ma li zo wać ry zy ko wy pad -
ku. Pa ra dok sal nie bar dzo du ży od se tek
wy pad ków ma miej sce przy do brych wa -
run kach at mos fe rycz nych. Pro wa dzi to do

wnio sku, że to nie au ra by wa na szym naj -
więk szym wro giem, ale my sa mi. I to wła -
śnie zbyt nia bra wu ra kie row ców, lek ce wa -
że nie prze pi sów, ale i jaz da au tem, któ re -
go stan tech nicz ny po zo sta wia wie le do
ży cze nia mo gą być po wo dem wy pad ku.
Za swój obo wią zek uznaj my też skon tro -
lo wa nie sta nu sil ni ka, pły nów ha mul co -
wych, ole ju i… szyb sa mo cho do wych.
Zwłasz cza te ostat nie trak to wa ne są przez
kie row ców z du żą po błaż li wo ścią. Mu si -
my na brać no wych – do brych na wy ków.
Nie wy ma wiaj my się bra kiem cza su,
zwłasz cza, że w pro fe sjo nal nym ser wi sie
na pra wy i wy mia ny szyb skon tro lo wa nie
sta nu szyb sa mo cho do wych trwa chwi lę.
W ser wi sach Nord Glass wy kwa li fi ko wa ni
spe cja li ści bez pro ble mu po ra dzą so bie z
na pra wą drob nych uszko dzeń i rys w za le -
d wie 30 mi nut. W ra zie ko niecz no ści
spraw nie do ko na ją rów nież wy mia ny trwa -
le uszko dzo nej szy by sa mo cho do wej na
no wą lub też po mo gą przy wy bo rze i
mon ta żu wy cie ra czek. Każ dy z nas, po -
przez więk szą świa do mość moż li wych za -
gro żeń, prze strze ga nie prze pi sów dro go -
wych, ale też, za dba nie o do bry stan tech -
nicz ny au ta, mo że przy czy nić się do te go,
by w po li cyj nych re je strach pod su mo wu -
ją cych rok 2014 licz ba wy pad ków by ła re -
kor do wo ni ska.

Ko mu w dro gę te mu… 
bez pie czeń stwo
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W sie ci McDo nald’s w dal szym cią gu
trwa pro mo cja Fe sti val Sma ków. W
wa ka cyj nej ofer cie na dal do stęp nych
jest aż pięć sma ków McW rap®,  do za -
ku pu któ rych go ście otrzy ma ją ma ły
na pój Lip ton Ice Tea gra tis. W me nu
de biu tu je ka nap ka Grand Roy al Ori gi -
nal. Nie prze rwa nie moż na za ma wiać
rów nież ka nap kę McRoy al Po dwój ny,
zło ci ste Łó decz ki Ziem nia cza ne z so -
sem śmie ta no wym, Sa łat kę Sze fa oraz
McFlur ry Snic kers. 

Od 30 lip ca, do każ de go McW ra pa za -
ku pio ne go w ra mach ofer ty kla sycz nej, go -
ście otrzy ma ją ma ły na pój Lip ton Ice Tea
gra tis. Pro mo cja do ty czy za ku pu McW ra pa
rów nież w McZe sta wach i McZe sta wach
Po więk szo nych . 

McW rap® Ha waj ski to owi nię ty w
pszen ny pla cek,  wy śmie ni ty so czy sty kur -
czak w opcji chru pią cej bądź gril lo wa nej.
Do te go sa ła ta, ser tar ty ched dar, ana nas i
wy śmie ni ty sos o orien tal nej nu cie.

Na mi ło śni ków śród ziem no mor skich
sma ków cze ka McW rap® Wło ski. So czy -
sty gril lo wa ny lub chru pią cy kur czak otu lo -
ny pszen nym plac kiem z do dat kiem świe żej
chru pią cej ru ko li, se ra moz za rel la i po mi -
do rów, któ re go smak pod kre śla ją dwa so sy:
pe sto i bal sa micz ny.

McW rap® Be kon De LU XE to po łą -
cze nie so czy ste go kur cza ka i chru pią ce go
be ko nu,  sa ła ty, po mi do ra i pysz ne go so su
mio do wo -musz tar do we go.

McW rap® KLA SYCZ NY to pro po zy -
cja dla wszyst kich, któ rzy uwiel bia ją po łą -
cze nie kur cza ka, sa ła ty, chru pią cej ru ko li,
tar te go se ra  ched dar i po mi do ra. Ca łość
do peł nia ją dwa wy śmie ni te so sy: po mi do ro -
wo -ce bu lo wy oraz ma jo ne zo wy.

McW rap® Orien tal ny z wo ło wi ną
to do brze do pra wio na sie ka na wo ło wi na i
świe że wa rzy wa w orien tal nym plac ku. Do
wy bo ru z so sem ła god nym lub pi kant nym.

Grand Roy al Ori gi nal to ka nap ka
z so czy stą wo ło wi ną, ak sa mit nym na tu -
ral nym se rem emen ta ler, świe ży mi wa rzy -

wa mi w po sta ci po mi do ra, czer wo nej ce -
bu li i sa ła ty Ba ta wia. Sma ku do peł nia ją
pi kle oraz po łą cze nie kla sycz ne go so su
ka nap ko we go i lek ko pi kant ne go, po mi -
do ro wo -pa pry ko we go so su Bra va.

Ko lej ną po zy cją w me nu jest McRoy -
al Po dwój ny. To jesz cze jed na od sło na
kró lew skiej ka nap ki, w któ rej znaj du je się
so czy ste mię so wo ło we, ser ched dar, pi kle,
ce bu la i pszen na buł ka z se za mem. McRoy -
al Po dwój ny za wie ra do dat ko wą por cję mię -
sa wo ło we go.

W ofer cie do stęp na jest rów nież do -
brze zna na prze ką ska – zło ci ste Łó -
decz ki Ziem nia cza ne z so sem
śmie ta no wym, któ re są do stęp ne
osob no oraz przy za ku pie McZe sta wu
Po więk szo ne go.

Mi ło śni ków lek kich prze ką sek ucie szy
po ja wie nie się w me nu Sa łat ki Sze fa –
chru pią ce go mik su sa łat z po mi dor ka mi
kok taj lo wy mi, jaj kiem, szyn ką i wy śmie ni -
tym se rem ched dar.

De ser McFlur ry Snic kers to wy śmie -
ni te lo dy McFlur ry z cze ko la do wo -kar me lo -
wą po le wą i po syp ką Snic kers skła da ją cą się
z orze chów ziem nych i cze ko la do wo -kar -
me lo wych ku lek.

Za pra sza my na fan pa ge McDo nald’s
Pol ska www.fa ce bo ok.com/McDo nald sPol -
ska i  www.mcdo nalds.pl.

Dla czy tel ni ków ma my po dwój ne za -
pro sze nia do re stau ra cji McDo nald’s. Oso -
by, któ re ja ko pierw sze za dzwo nią do re dak -
cji 7 sierp nia, o godz. 9, otrzy ma ją za pro -
sze nie.

McDo nald’s® 
za pra sza na Fe sti val Sma ków
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Już 16 sierp nia na Sta dio nie Na ro do -
wym w War sza wie od bę dzie się dru ga
edy cja Su per Me czu – star cia Re alu
Ma dryt z wło ską Fio ren ti ną. Z tej oka -
zji PKP In ter ci ty przy go to wa ło spe -
cjal ną ofer tę dla wszyst kich ki bi ców
ja dą cych na mecz po cią ga mi. Wy star -
czy po sia dać bi let na Su per Mecz
2014 oraz bi let ko le jo wy do War sza -
wy na prze jazd w dniu 16 sierp nia
2014, aby z po wro tem wró cić do do -
mu zu peł nie za dar mo.

PKP In ter ci ty zo sta ło Part ne rem
Trans por to wym Su per Me czu. Dzię ki
współ pra cy z or ga ni za to rem spo tka nia
agen cją PSP ki bi ce spo za War sza wy ja dą cy
na mecz po cią giem bę dą mo gli sko rzy stać
ze spe cjal nie przy go to wa nej na tę oka zję
ofer ty.

Każ da oso ba z bi le tem wstę pu na Su -
per Mecz 2014 na Sta dio nie Na ro do wym
w War sza wie, któ ra ku pi bi let na prze jazd
po cią giem TLK lub EIC  w tym sa mym
dniu mo że zu peł nie za dar mo wró cić po -
cią giem PKP In ter ci ty do do mu. Jest jed -
nak kil ka wa run ków.

Prze jazd mu si do ty czyć re la cji do sta cji
War sza wa Za chod nia, War sza wa Cen tral na
lub War sza wa Wschod nia. Po dróż ny mu si za -
ku pić bi let jed no ra zo wy w kla sie 2 po cią gu
TLK w wa go nie z miej sca mi do sie dze nia lub
w kla sie 2 po cią gu EIC. Prze jazd po wrot ny
mu si od być się w tej sa mej kla sie, ka te go rii
po cią gu oraz tą sa mą dro gą, któ rą ki bic je chał
na mecz, przy czym wy jazd z War sza wy po -
wi nien na stą pić naj wcze śniej o go dzi nie 23:00
w dniu Su per Me czu, a naj póź niej o go dzi nie
16:00 w dniu 17  sierp nia 2014 r. Bez płat ny
po wrót jest moż li wy po przez oka za nie za ku -
pio ne go bi le tu do War sza wy wraz z bi le tem
na Su per Mecz i  do wo dem toż sa mo ści. 

Do dat ko wo, po dróż ny mo że w ka sie
bi le to wej lub u kon duk to ra w po cią gu
(bez opła ty za wy da nie bi le tu) uzy skać nie -
od płat ną re zer wa cję miej sca.

Ki bi ce mo gą na być upra gnio ne wej -
ściów ki za po śred nic twem stro ny  www.su -
per -mecz.pl oraz   www.ebi let.pl.  Z ko lei
bi le ty na prze jaz dy po cią ga mi TLK i EIC
moż na za ku pić w ka sach bi le to wych PKP
In ter ci ty, au to ma tach bi le to wych oraz u
kon duk to ra po cią gu. 

Spe cjal na ofer ta PKP In ter ci ty dla
ki bi ców ja dą cych na Su per Mecz
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W 90. Mi strzo stwach Pol ski
Se nio rów w lek kiej atle ty ce w
Szcze ci nie zło ty me dal w bie gu
na 800 me trów wy wal czy ła
wy cho wan ka Vic to rii Sta lo wa
Wo la, re pre zen tu ją ca obec nie
bar wy AZS AWF War sza wa
Jo an na Jóź wik. 

Wal ka o ty tuł mi strzy ni Pol ski
na dy stan sie 800 m roz po czę ła się
spo koj nie. Żad na z za wod ni czek
nie kwa pi ła się do te go by wyjść na
pro wa dze nie, przez co pierw sze
okrą że nie po ko na ły w 1 mi nu tę i 3
se kun dy. De cy du ją ce roz strzy gnię -
cia na stą pi ły do pie ro na 200 me -
trów do me ty. Wów czas na atak
zde cy do wa ła się Jo an na Jóź wik. Za -
wod nicz ka war szaw skiej AZS -AWF
szyb ko wy szła na pro wa dze nie i za -
czę ła ucie kać ry wal kom. Je dy ną
bie gacz ką, któ ra pró bo wa ła do trzy -
mać jej kro ku by ła An ge li ka Ci -
choc ka - fa wo ryt ka te go dy stan su.
Osta tecz nie na ostat niej pro stej ha -
lo wa wi ce mi strzy ni świa ta nie zdo -
ła ła do go nić swo jej ry wal ki i za -
koń czy ła bieg na dru gim miej scu.
Czas ostat nie go okrą że nia - oko ło
59 se kund. Trze cia na kre sce Pau li -
na Mi kie wicz mia ła już do czo ło -
wej dwój ki znacz ną stra tę.

Jóź wik wy gra ła z cza sem
2.02,27, wy prze dza jąc ha lo wą
wi ce mi strzy nię  świa ta, An ge li kę

Ci choc ką (ULKS Ta lex Bo rzy tu -
chom) - 2.02,73 oraz Pau li nę
Mi kie wicz (Pod la sie Bia ły stok) -
2.03,87. Czwar ta by ła re pre zen -
tant ka Vic to rii Sta lo wa Wo la,
Da nu ta Urba nik, z cza sem
2.04,36.

W fi na le bie gu na 800m pa -
nów wal czył Ka mil Gur dak ze Sta -
li No wa Dę ba i za jął pią te miej sce
z cza sem 1.49,82. Naj lep szy był
Adam Ksz czot z RKS Łódź –
1.47,07.

Ma rek Grze sik

Jo an na Jóź wik mi strzy nią Pol ski
w bie gu na 800 me trów
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