
Or ga ni za to rem te go rocz nej ma jów ki (1,2
ma ja) w Kro śnie są dwie sta cje ra dio we:
Wa wa i Eska. 1 ma ja Kro sno przy wi ta
„WA WA Li ve” z udzia łem gwiazd pol skiej
sce ny mu zycz nej: Łą ki Łan i Co ma. W dru -
gim dniu w ra mach ogól no pol skiej tra sy
let nich kon cer tów ple ne ro wych w Kro -
śnie go ścić bę dzie Let nia Sce na Eski.
W wy da rze niu we zmą udział: Naj lep szy
Prze kaz w Mie ście, Ewe li na Li sow ska i DJ
Ra fał Wo dziń ski.

Te go rocz na, szes na sta edy cja za wo -
dów ba lo no wych or ga ni zo wa nych w Kro -
śnie w ra mach Ba lo no we go Pu cha ru Pol -
ski od bę dzie się w dniach 30.04 –
02.05.2015 r.   Ma jów ka roz pocz nie się
29.04 in au gu ra cją na kro śnień skim Ryn ku.
Za wo dom to wa rzy szyć bę dzie co rocz ny
event „Ba lo ny nad Kro snem”.

Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły
się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo -
gu sła wy Ny kiel – Ostrow skiej oraz Ada -
ma Gru szec kie go. Dzię ki przy ja cio łom
oraz Fun da cji „Otwar tych Serc” imie -
nia po my sło daw czy ni, mo że my uczest -
ni czyć już w XVI Gór skich Za wo dach
Ba lo no wych. 

Obec nie jest to jed na z naj więk -
szych i naj bar dziej po pu lar nych im prez
w po łu dnio wej Pol sce, któ ra zwięk sza
swo ją atrak cyj ność z każ dym na stęp -
nym ro kiem. Wy so ki po ziom spor to wy
za wo dów ba lo no wych wy kre ował nie
tyl ko pre stiż mia sta, ale tak że tra dy cję.
Kro sno sta ło się jed nym z głów nych
ośrod ków spor tów ba lo no wych w na -
szym kra ju. 

PRO GRAM IM PRE ZY

BA LO NY NAD KRO SNEM – XVI GÓR -
SKIE ZA WO DY BA LO NO WE
29 kwiet nia – 03 ma ja 2015 r.
Kro śnień ski Ry nek oraz Lot ni sko Ae ro klu bu Pod -
kar pac kie go, ul. Żwir ki i Wi gu ry 8 w Kro śnie

29 kwiet nia (śro da) – IN AU GU RA -
CJA BA LO NO WA NA RYN KU
19:00 – ro dzin na wie czo ryn ka pla stycz na „W ba -
lo no wym świe cie”
19:30 – kon cert ze spo łu Iwo Di xie Jazz Band
21:00 – In au gu ra cja XVI Mię dzy na ro do wych
Gór skich Za wo dów Ba lo no wych po łą czo -
na z pre zen ta cją za łóg

30 kwiet nia (czwar tek)
06:00 – kon ku ren cje ba lo no we*
18:00 – kon ku ren cje ba lo no we*

1 ma ja (pią tek)
06:00 – kon ku ren cje ba lo no we*
10:00 – 16:00 – stu dio ba lo no we na kro śnień skim
lot ni sku
14:00 – 16:00 – Mun du ria da
16:00 – 19:00 – kon cert ze spo łów: Se ed of Li fe,
Ro sa rian, The Exi le
18:00 – kon ku ren cje ba lo no we*

18:00 – 23:00 – WA WA LI VE
– ŁĄ KI ŁAN
– CO MA

21:00 – noc ny po kaz ba lo nów*

2 ma ja (so bo ta)
06:00 – kon ku ren cje ba lo no we*
10:00 – 16:00 – stu dio ba lo no we na kro śnień skim
lot ni sku
16:00 – 18:00 – kon cert ze spo łów:  Glas sKids, Al -
te rE go
18:00 – kon ku ren cje ba lo no we*

18:00-23:00 – Let nia Sce na ESKI
– Naj lep szy Prze kaz w Mie ście
– Ewe li na Li sow ska
– DJ Ra fał Wo dziiń ski

3 ma ja (nie dzie la) Ma jo wy Pik nik
Ro dzin ny – 10.00-18.00
10.30 – 15.00 – Ani ma cje dla dzie ci: „Dzień wiel -
kich cza pek”,  Wie trze nie głów”,  spek takl „Pchła
Sza chraj ka”
15.00 – Wrę cze nie na gród w kon kur sie ry sun ko -
wym z Okno plast
15.30 – Po kaz ro we ro wy Kry stia na Her by
16.30 – Kon cert „Ko lo ro we Nut ki”
*wzlo ty, po ka zy i kon ku ren cje ba lo no we uza leż -
nio ne są od wa run ków at mos fe rycz nych
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Ba lo ny nad Kro snem 2015

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 

czy taj str.3
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Urlop ko ja rzy się
nam zwy kle z re lak -
sem w pro mie niach
słoń ca. Nie ste ty
czę sto za po mi na my,
że słoń ce jest nie tyl -
ko źró dłem przy jem -
no ści pod czas let nie -
go wy po czyn ku, ale
mo że stać się rów nież
przy czy ną po waż nych
pro ble mów skór nych. 

Aby efek tyw nie
chro nić skó rę przed szko -
dli wym dzia ła niem pro -
mie ni UV, wy star czy sku -
tecz na i pra wi dło wa pie lę -
gna cja prze ciw sło necz na.
W tym ce lu na le ży do brać od po wied ni
pre pa rat – opty mal ny nie tyl ko pod ką tem
ochro ny prze ciw sło necz nej, ale rów nież
pro ble mów skó ry, jej kon dy cji i ro dza ju.
Dla te go też w La bo ra to rium Iwo stin po -
wsta ły dwa no we, spe cja li stycz ne pre pa ra ty
w sło necz nej li nii Iwo stin So le crin, do sto so -
wa ne do po trzeb dwóch ty pów skó ry: mie -
sza nej i tłu stej oraz na czyn ko wej i nad re ak -
tyw nej.

KREM – ŻEL DO TWA RZY SPF
50+ IWO STIN SO LE CRIN

Krem – żel do twa rzy SPF 50+ Iwo stin
So le crin jest ide al ny dla osób, któ re chcą
za pew nić swo jej skó rze bar dzo wy so ką
ochro nę prze ciw sło necz ną, ale po szu ku ją
kre mu o lek kiej kon sy sten cji.

Krem ze wzglę du na za war te skład -
ni ki ak tyw ne i no wej ge ne ra cji fil try mi -
ne ral ne oraz or ga nicz ne (dwu tle nek ty -
ta nu, Par sol® 1789, Ti no sorb® S, Ti no -
sorb® M), za pew nia bar dzo wy so ką
ochro nę skó ry wraż li wej i aler gicz nej
przed szko dli wym dzia ła niem pro mie nio -
wa nia UVA i UVB. 

KREM OCHRON NY SPF 50+ IWO -
STIN SO LE CRIN CA PIL LIN

Krem ochron ny SPF 50+ Iwo stin So -
le crin Ca pil lin za bez pie cza na czyn ka
krwio no śne przed dzia ła niem pro mie nio -
wa nia UVA i UVB. Krem ze wzglę du
na za war te skład ni ki ak tyw ne chro ni na -
czyn ka (trok se ru ty na), ha mu je po wsta wa -

nie ru mie nia i dłu -
go trwa le zmniej sza
re ak tyw ność skó ry
na bodź ce ze wnętrz -
ne i we wnętrz ne
(Neu tra zen™).

Opa ten to wa ny
im mu no lo gicz ny filtr
An ti leu ki ne 6®,
wzmac nia na tu ral ny
sys tem ochro ny prze -
ciw sło necz nej, przez co
do dat ko wo za po bie ga
ne ga tyw ne mu wpły wo -
wi pro mie nio wa nia UV
na DNA. Pre pa rat po sia -
da lek ką, szyb ko wchła -
nia ją cą się kon sy sten cję.
Jest od por ny na wo dę
i pot.

AD RES RE DAK CJI

35-074 Rze szów, 
ul. Ga łę zow skie go 6/305

tel. (017) 852-10-06
extra -pod kar pa cie@extra -me dia.pl

REDAKTOR NACZELNY 
Marek Ga jos 

tel. 17 852 10 06
s.gajos@extra-media.pl
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No wo ści IWO STIN SO LE CRIN 

Skó ra wraż li wa 
na słoń ce 
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Z ba da nia prze pro wa -
dzo ne go przez naj więk -
szy pol ski ser wis wnę -
trzar ski Ho me bo ok.pl
wy ni ka, że 44% re spon -
den tów ma w do mach
kuch nie za mknię tą. Bar -
dzo zbli żo na ilość dys po -
nu je kuch nią otwar tą.
Za le d wie 14% an kie to -
wa nych od po wie dzia ło,
że są wła ści cie la mi
otwar tych kuch ni z wy -
spą, któ ra we dług 37%
ba da nych jest ich ku -
chen nym ma rze niem. 

Aż 43% re spon -
den tów za aran żo wa ło
kuch nię w no wo cze -
snym sty lu. Co cie ka -
we, styl kla sycz ny wy -
bra ło 29% ba da nych,
a skan dy naw ski tyl ko
⅕ z nich. Na to miast
styl pro wan sal ski pre fe -
ru je za le d wie 7% Po la -
ków. Wy ni ki te po -
twier dza ko lej na od po -
wiedź na szych an kie to -
wa nych, któ rzy pra wie
jed no myśl nie – aż 83%
-zde kla ro wa li po sia da -
nie kuch ni przy ja znej
śro do wi sku. Zwią za ne
jest to z uży ty mi
w aran ża cji ma te ria ła -
mi, czy li wszel kie go ty -
pu su row ca mi eko lo -
gicz ny mi oraz drew na. W kwe stii wy ko -
rzy sty wa nych w aran ża cji su row ców re -
spon den ci by li mniej jed no gło śni. We -
dług 56% ba da nych po sia da ne przez
nich bla ty ku chen ne wy ko na ne są z pły -
ty la mi no wa nej. Nie co po nad 20% zde -
cy do wa ło się na blat z drew na, a 11%
wy bra ło ka mień na tu ral ny lub kom po -
zyt. Ku chen ne fron ty w do mach 42% re -
spon den tów wy ko na ne są z pły ty MDF.
Rów no ¼ z nich wy bra ła pły tę la mi no -
wa ną, a za le d wie co dzie sią ty an kie to wa -
ny zde cy do wał się na pły tę for ni ro wa ną.
Re spon den ci bar dzo zgod nie od po wia -
da li na py ta nia do ty czą ce ma te ria łów
wy koń cze nio wych do prze strze ni po mię -
dzy szaf ka mi ku chen ny mi. Po nad po ło -
wa po sta wi ła w aran ża cji na płyt ki ce ra -
micz ne. Na to miast 20% an kie to wa nych
zde cy do wa ło się uży cie szkła. Wy ni ki
po ni żej 10% od no to wa ły in ne su row ce,
do któ rych na le ży drew no, ta pe ty lub
fo to ta pe ty, pa ne le, far by, ce gły, ka mień
na tu ral ny lub kom po zyt. Płyt ki ce ra -
micz ne zda niem aż 70% an kie to wa nych
spraw dza ją się rów nież w wy koń cze niu
pod łóg. Je że li cho dzi o wy bór mię dzy
ma tem a po ły skiem – błysz czą cą kuch -
nię wy bra ło za le d wie 39% ba da nych.

Z prze pro wa dzo ne go przez nas ba da -
nia wy ni ka, że aż 74% Po la ków wy bie ra
me ble wy ko ny wa ne na wy miar. Resz ta de -
cy du je się na go to we ze sta wy. A ja kie
sprzę ty są ty po wym „must ha ve” w pol -
skiej kuch ni? Nie mal 60% re spon den tów
zgod nie stwier dzi ło, że ko rzy sta ze zmy -
war ki, a pra wie 15% wy ty po wa ło ro bo ta
ku chen ne go. Na to miast eks pre sy do ka wy
i mi kro fa lów ki wy bie ra ne by ły przez co
dzie sią te go an kie to wa ne go. Niż szy wy ni ki
od no to wał ro bot ku chen ny, pły ta in duk -
cyj na czy mi ni ba rek na al ko hol. Za sko cze -
niem na to miast nie jest li der tej ka te go rii

– 30% Po la ków ma rzy o dwu drzwio wej lo -
dów ce z wbu do wa ną kost kar ką – mó wi
An na Po praw ska, pro jek tant ka wnętrz
z por ta lu Ho me bo ok.pl.

Do roz da nia ma my książ ki 
o aran ża cji wnętrz 
od Ho me bo ok.pl

Pro szę dzwo nić w czwar tek,
o godz.10.
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Ja kie kuch nie ma ją Po la cy
– ra port Ho me bo ok.pl
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3 ma ja w Rze szo wie już po raz dwu na sty
od bę dzie się Świę to Pa nia gi. Hi sto ria uli -
cy 3 Ma ja się ga prze ło mu wie ków
XIV i XV, kie dy to po wsta ły Ko ściół Far ny
oraz rze szow ski Za mek. Uli ca wów czas
sta no wi ła naj krót sze po łą cze nie mię dzy
dwo ma new ral gicz ny mi punk ta mi mia sta. 

W cza sach au to no mii Ga li cyj skiej uli -
cę na zwa no Her ren gas se, czy li Pań ską, ale
miesz kań cy Rze szo wa na zy wa li ją Pa nia gą.
Po dru giej woj nie świa to wej osta tecz nie
na zwa no ją Uli cą 3 Ma ja. 

W tym ro ku for mu ła świę ta zo sta ła
nie co zmie nio na w swo im kształ cie i kon -
cep cji pro gra mo wej.

Te go rocz ne, 12 Świę to Pa nia gi bę dzie
na wią zy wa ło do słu cho wi ska Pol skie go Ra -
dia Rze szów pt. „Dra bi na do nie ba”
i do cha rak te ru uli cy 3 Ma ja z lat 20-tych
ubie głe go stu le cia.

Pa nia gę wy peł nią wy da rze nia ar ty -
stycz ne re ali zo wa ne przy udzia le miej skich
in sty tu cji kul tu ry. Po raz pierw szy uru cho -
mio na zo sta nie klu bo ka wiar nia z czy tel nią
w wi ry da rzu Gma chu Głów ne go Mu zeum
Okrę go we go w Rze szo wie.

Te go rocz ny jar mark zo sta nie usy tu owa -
ny w Alei Lu bo mir skich, a na sto iskach ofe -
ro wa ne bę dzie głów nie rę ko dzie ło oraz tra -
dy cyj ne i re gio nal ne pro duk ty ku li nar ne.

W oko li cach Fon tan ny Mul ti me dial -
nej po wsta nie sce na ta necz na, na któ rej
swój do ro bek za pre zen tu ją zna ko mi te ze -
spo ły tań ców folk lo ry stycz nych, to wa rzy -
skich, no wo cze snych i orien tal nych i in -
nych. O go dzi nie 17.30 roz pocz nie się po -
tań ców ka w sty lu lat 20.

Głów nym wy da rze niem Świę ta Pa -
nia gi bę dzie pre mie ra spek ta klu „Ope ra
é la vi ta” na rze szow skim Ryn ku. Przed -
sta wie nie re ży se ru je Mi ko łaj Blaj da,
a w ob sa dzie znaj dą się di va ope ro wa
Mał go rza ta Wa lew ska oraz po pu lar ny
wo ka li sta Ma ciej Miecz ni kow ski, a tak -
że zna ko mi ci mu zy cy Fil har mo nii Pod -
kar pac kiej. 

„Ope ra e la vi ta” – „ope ra to ży cie”
czy li mi łość, kłam stwo, zdra da i śmierć
w naj więk szych dra ma tach ope ro wych
wszech cza sów. Ma ciej Miecz ni kow ski,
ja ko ope ro wy upiór, opo wie hi sto rię
swo je go ży cia w pod zie miach te atru,
gdzie przez wie le lat ob ser wo wał wzlo ty
i upad ki naj więk szych twór ców ope ry
oraz zma ga nia div ope ro wych z dy ry gen -
ta mi, im pre sa ria mi, so li sta mi, mu zy ka mi
i ka pry śną pu blicz no ścią. Bę dzie to
upior na hi sto ria ope ry i ope ro wa hi sto -
ria upio ra. Mu zy ka spek ta klu to naj pięk -
niej sze arie i du ety z oper: Don Gio van -
ni, Cza ro dziej ski Flet, We se le Fi ga ra,
Tra via ta, To sca, Na buc co, Ru sal ka, Ri go -
let to czy Car men, w in ter pre ta cjach
pierw szej Di vy pol skiej sce ny ope ro wej –
Mał go rza ty Wa lew skiej oraz wspa nia -
łych, mło dych so li stów: Syl wii Lo rens,
Ju li ty Mi ro sław skiej, An drze ja Lam per ta
i Łu ka sza Mot ko wi cza. Pięk na mu zy ka,
w wy jąt ko wej opra wie, za pre zen to wa -
na w no wa tor ski spo sób z lek kim przy -
mru że niem oka.

Z na dzie ją, że no wa kon cep cja Świę ta
Pa nia gi znaj dzie Pań stwa uzna nie, już dzi -
siaj ser decz nie na nie za pra sza my.

XII Świę to Pa nia gi



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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reklama

Nie wy obra żasz so bie dnia bez pysz nej i aro ma tycz -
nej ka wy? Ko niecz nie spró buj spe cja łów z sze ro kiej
ofer ty McCafé! Ich wy jąt ko wy smak po zwo li Ci za -
sma ko wać w praw dzi wej ra do ści i przy jem no ści pi -
cia ka wy. Z McCafé za znasz chwil wy tchnie nia na -
wet w naj bar dziej za ję tym i wy czer pu ją cym dniu. Zaj -
rzyj więc do McDo nald’s® i po znaj do sko na łe ka wy,
któ re za chwy cą Cię swo im sma kiem, co dzien nie.

Me nu McCafé to wie le spe cja łów ka wo wych ze sta -
ran nie do bra nych zia ren ka wy Ara bi ca. Wśród bo ga tej
ga my kaw McCafé z pew no ścią znaj dziesz po zy cję ide -
al ną dla sie bie. Je śli ce nisz kla sy kę, się gnij po aro ma tycz -
ne espres so, de li kat ne lat te lub cap puc ci no. Wy bie rasz

bar dziej uni kal ne po łą cze nia? Spró buj na szych kaw
sma ko wych! W sta łej sprze da ży mo żesz wy bie rać z ofer -
ty kaw Cof fee Spe cials, czy li Chai Lat te z in ten syw -
ną nu tą kar da mo nu, ostre go im bi ru i słod kie go cy na -
mo nu, Ca ra mel Lat te Mach ciat to – lat te z do dat -
kiem kar me lu oraz Oran ge Mo cha z ciem ną cze ko -
la dą, nu tą po ma rań czy i bi tą śmie ta ną.

Mie szan ka zia ren McCafé po cho dzi z cer ty fi ko -
wa nych plan ta cji Ra in fo rest Al lian ce z Ame ry ki Cen -
tral nej i Po łu dnio wej. Ka wę cha rak te ry zu je do sko na -
le zba lan so wa ny, wy ra zi sty smak. Ziar na są bez po -
śred nio mie lo ne przed za pa rze niem tak, by wy do być
z nich moc wa lo rów sma ko wych i aro ma tu.

McCafé® – przy jem nie     
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      każ de go dnia

Ofer ta kaw McCafé do stęp na jest
w po nad 240 re stau ra cjach pol skiej sie ci
McDo nald’s®. Nie mal w po ło wie z nich
zo sta ła za aran żo wa na od ręb na stre fa ka -
wiar nia na, gdzie w przy jem nej i kom for to -
wej at mos fe rze moż na de lek to wać się fi li -
żan ką aro ma tycz nej ka wy oraz wy śmie ni -
tym de se rem. W po zo sta łych lo ka lach do -
stęp na jest peł na lub ogra ni czo na ofer ta
kaw McCafé w kub kach na wy nos.

– McCafé to ka wa dla każ de go. Przez 7
lat obec no ści w Pol sce za skar bi li śmy so bie
sym pa tię spo re go gro na osób. Te raz chce my
za chę cić do spró bo wa nia na szej ofer ty tak że
tych, któ rzy do tej po ry nie ko rzy sta li z na -
szych usług, a ce nią so bie wy jąt ko wy smak
i wy so kiej ja ko ści ka wę – mó wi Ka ta rzy -
na Zy za ło, spe cja list ka w ze spo le McDo -
nald’s Pol ska od po wie dzial na za roz wój
ofer ty McCafé, Mi strzy ni Pol ski Ba ri stów
2012 i 2014 ro ku.

Obec nie na go ści re stau ra cji cze ka wy -
jąt ko wa pro mo cja wio sen na – w me nu zna -
la zły się dwa no we sma ki kaw i ape tycz ne
ciast ko. Mo cha Ma ra ku ja to eg zo tycz ne
owo ce ma ra kui w de li kat nej od sło nie słod -
kiej cze ko la dy. W ofer cie znaj du je się tak że
Ser nik Ma ra ku ja, któ ry za ska ku je swo ją sub -
tel ną kon sy sten cją i so czy stym, owo co wym
ak cen tem. Dla fa nów wy jąt ko wych słod ko -
ści cze ka z ko lei Crème Brûlée Lat te Mac -
chia to z ma leń ki mi be zami, któ re spra wią,
że Twój dzień od ra zu sta nie się lep szy.

W Pol sce pierw sze McCafé zo sta ło
otwar te w Po zna niu w 2008 ro ku, jed nak
kon cep cja McCafé zro dzi ła się już w la -
tach 90-tych w Au stra lii. Od te go cza su za -
adop to wa ło ją i roz wi nę ło sze reg sie ci
McDo nald’s z wie lu kra jów.

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.

Do roz da nia ma my po trój ne 
za pro sze nia na do wol ne ka wy z ofer ty

McCafé Spe cials.
Pro szę dzwo nić 30 kwiet nia 

o godz.10:30
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W dniu 25 kwiet nia 2015 r. w Pu blicz nym
Gim na zjum im. Świę tej Kin gi w Czud cu od -
był się Sa mo rzą do wy Tur niej Ha lo wej Pił ki
Noż nej, w któ rym na za pro sze nie Wój ta
Gmi ny Czu dec udział wzię ły 4 dru ży ny. 

Po uro czy stym otwar ciu za wod -
ni cy przy stą pi li do tur nie ju roz gry -
wa ne go sys te mem „każ dy z każ dym".
Jak na le ża ło się spo dzie wać, roz gryw -
ki od by wa ły się w do brej, przy ja znej
at mos fe rze, a ry wa li za cja spor to wa
wi docz na by ła do ostat nie go gwizd ka
sę dzie go. 

Ha la spor to wa za peł ni ła się mi ło -
śni ka mi pił ki noż nej w róż nym wie -
ku. Przy by li oni tam, aby w du chu
spor to wej ry wa li za cji, zgod nie z za sa -
da mi fa ir play po wal czyć o ty tuł naj -
lep szej dru ży ny oraz naj zwy czaj niej
w świe cie - przy jem nie i zdro wo spę -
dzić czas.

Pod czas każ dej kon fron ta cji na
twa rzach za wod ni ków wi docz ne by ły
emo cje, za an ga żo wa nie oraz wo la
zwy cię stwa. Mi mo że był to tur niej
ama to rów, nie za bra kło ak cji, któ -
rych nie po wsty dzi li by się na wet pro -

fe sjo na li ści, a in dy wi du al ne po pi sy
nie któ rych za wod ni ków wy wo ły wa ły
bu rzę okla sków na try bu nach. 

Po trud nej i wy rów na nej wal ce
zwy cię ży ła dru ży na Urzę du Mar szał -
kow skie go w Rze szo wie, dru ga by ła
Urząd Gmi ny Czu dec i na trze cim
Sa mo rząd Po wia tu Strzy żow skie go. 

Kró lem strzel ców zo stał Mi ro -
sław Ży bu ra – re pre zen tant Gmi ny
Czu dec, któ ry w tur nie ju strze lił 8
bra mek, a naj lep szym bram ka rzem
zo stał Pa weł Krzy wo nos za wod nik
Urzę du Mar szał kow skie go.

Nasz udział w im pre zie moż na
spu en to wać tak jak kie dyś zro bił to
Ju liusz Ce zar: przy by li śmy, zo ba czy -
li śmy, zwy cię ży li śmy… 

Ho no ru Urzę du Mar szał kow skie -
go bro ni li: Ma rek Grze sik, Piotr Kar -
nas, To masz Rusz ni ca, Pa weł Gło -

wacz, Ma te usz Wer ner, Pa weł Krzy -
wo nos i Pa weł Kop czyń ski.

Wszy scy uczest ni cy zma gań
chwa li li so bie zna ko mi tą at mos fe rę,
przyj mu jąc za pro sze nie do udzia łu w
przy szło rocz nych za wo dach.

MA REK GRZE SIK
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reklama

reklama

Dru ży na Urzę du Mar szał kow skie go  zwy cięz cą Sa mo rzą do we go
Tur nie ju Ha lo wej Pił ki Noż nej w Czud cu
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