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PGE Obrót S.A. w Rzeszowie

zakończyła akcję  zbierania

świątecznych prezentów 

dla dzieci z hospicjum. 
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Smu tek, czar ne ścia ny, umie ra nie….
Przez ta ki ste reo typ czę sto wi dzia -
ne jest ho spi cjum. To wła śnie z te go
po wo du wie le firm nie  za wsze chce
wspie rać ta kie ośrod ki, bo w
oczach swo ich klien tów wo lą ko ja -
rzyć się je dy nie ze zdro wiem i
uśmie chem. – Dla te go tym bar dziej
cen na jest ta ka po moc, ja ką otrzy -
mu je my od PGE Ob rót. Bo tu taj też
jest ży cie i uśmiech – mó wi Ra fał
Ciu piń ski, pre zes Fun da cji Pod kar -
pac kie Ho spi cjum dla Dzie ci.

W PGE Ob rót S.A. w Rze szo wie za -
koń czy ła się wła śnie ak cja zbie ra nia świą -
tecz nych pre zen tów dla dzie ci z ho spi -
cjum. Ak cja szcze gól na, bo pre zen ty przy -
no si li pra cow ni cy spół ki. Do dzie ci tra fią
mię dzy in ny mi gry, za baw ki, ma skot ki,
pie lu chy.

- To cen na ak cja, ale war to przy tej
oka zji pod kre ślić, że ta spół ka wspie ra
nas fi nan so wo sys te ma tycz nie. To waż -
ne,  bo nie cho dzi o „mi lio ny” i o to,
aby jed no ra zo wo prze lać pie nią dze na
na sze kon to. Waż ne jest sta łe wspar cie,
aby śmy mo gli za pla no wać bu dżet i wy -
dat ki dla na szych pod opiecz nych  –
mó wi  Ra fał Ciu piń ski, pre zes za rzą du
Fun da cji Pod kar pac kie Ho spi cjum dla
Dzie ci.

Je dy ne w Pol sce….
Fun da cję, któ ra zaj mu je się ho spi -

cjum, po wo ła no 2006r. By ło to  pierw sze
ho spi cjum  w Pod kar pac kiem (te raz na
tym te re nie dzia ła jesz cze  w Brzo zo wie).
Fun da cję za ło ży ła Ja ni na Ja roń, pie lę gniar -
ka śro do wi sko wa, któ ra prze szła na eme -
ry tu rę. Du żo wol ne go cza su skło ni ło ją
do te go, aby spo żyt ko wać do świad cze nie
ca łe go ży cia. Ja ko pie lę gniar ka śro do wi -
sko wa wie le na oglą da ła się cier pie nia i
cho rób, dla te go też naj le piej wie dzia ła, ja -
kie są po trze by.

Każ de go dnia z ho spi cjum wy jeż dża
do cho rych dzie ci 12 sa mo cho dów. Za -
zwy czaj wy jeż dża ją pie lę gniar ki i re ha bi li -
tan ci, ale w skład ka dry wcho dzą tak że
np. psy cho log oraz ka pe lan. W su mie w
ca łym wo je wódz twie opie ką ob ję tych jest
55 osób. 

Ale to nie wszyst ko. Pod kar pac ka pla -
ców ka jest je dy nym w Pol sce ho spi cjum
sta cjo nar nym dla dzie ci. W ośrod ku znaj -
du je się 20 łó żek dla pod opiecz nych. Tra -
fia ją tu cho re dzie ci na wet z War sza wy,
Ło dzi i Byd gosz czy. Sta cjo nar ną opie kę
zor ga ni zo wa no po to, aby po móc ro dzi -
com, któ rzy opie ku ją się swo imi po cie -
cha mi przez 24 go dzi ny na do bę. – Ta cy
ro dzi ce też ma ją pra wo tro chę od po cząć
lub gdzieś wy je chać. Szpi tal ta kich dzie ci
nie przyj mu je, więc tra fia ją do nas - mó wi
Ra fał Ciu piń ski, pre zes fun da cji.

„Cie ka wost ką”, któ ra utrud nia po zy -
ski wa nie fun du szy jest mię dzy in ny mi
fakt, że w świe tle pol skich prze pi sów ta ki
ośro dek jak „sta cjo nar ne ho spi cjum dla
dzie ci”… nie ist nie je. Ta ką for mę dzia łal -
no ści trze ba do pie ro usank cjo no wać po -
przez wy da nie od po wied nie go roz po rzą -

dze nia. Do te go cza su NFZ nie mo że dać
na ta ki cel ani zło tów ki.

Po trzeb na jest wraż li wość
Opie ka nad cho ry mi dzieć mi jest cał -

ko wi cie bez płat na. Tym cza sem utrzy ma -
nie ośrod ka kosz tu je. Oprócz utrzy ma nia

ka dry i wy dat ki na sprzęt (m.in. kon cen -
tra to ry tle nu, ma te ra ce prze ciw o dle ży no -
we, in ha la to ry), po trzeb ne są tak że fun du -
sze na or ga ni zo wa ne np. Mi ko łaj ki czy
Dzień Dziec ka.

Fun du sze z NFZ po kry wa ją po ło wę
wy dat ków. Po zo sta ła część po cho dzi z da -
ro wizn i spon ta nicz nych skła dek. Bar dzo
waż nym wspar ciem ho spi cjum jest po da -
ro wa nie na je go rzecz 1 pro cent  swo ich
do cho dów.

- By wa, że nie któ re fir my kie ru ją się
mo dą i wspo ma ga ją schro ni ska dla zwie -
rząt lub  ak cje eko lo gicz ne. Ho spi cjum
już nie wspo ma ga ją. In nym pro ble mem
jest fakt, że w Pod kar pac kim wie le firm
ma  je dy nie swo je od dzia ły, a  de cy zje za -
pa da ją gdzieś w cen tra li, na przy kład w
War sza wie – mó wi Ra fał Ciu piń ski, pre -
zes fun da cji. – Cen tra la spół ki PGE Ob -
rót mie ści się w Rze szo wie, dla te go to też
dla nas wiel kie udo god nie nie – do da je.

Zbiór ka świą tecz nych pre zen tów dla
cho rych dzie ci zor ga ni zo wa na w PGE
Ob rót mia ła wie lo ra ki cha rak ter. Pra cow -
ni cy przy no si li po dar ki „na wła sną rę kę”,
ale  – na przy kład – pa nie z Biu ra Za rzą -
du zor ga ni zo wa ły mie dzy so bą skład kę na
pre zen ty.

Na py ta nie, czy by ły kie dy kol wiek w
ho spi cjum, od po wia da ją zgod nie: - Nie! Na
py ta nie, co ni mi za tem kie ro wa ło, od po wia -
da ją: - Sta ra my się  wy obra zić so bie sy tu ację
ro dzi ców tych dzie ci, to po pierw sze. Po
dru gie zaś, nie któ re z nas ma ją już dzie ci,
więc na cho ro bę in nych dzie ci pa trzy my ze
szcze gól ną wraż li wo ścią.

Piotr Wró bel

Prze każ 1 proc. po dat ku na 
Pod kar pac kie Ho spi cjum dla Dzie ci

Nr KRS: 0000265120
www.ho spi cjum -pod kar pac kie.pl

Ocze ku je my ta kiej po mo cy, ja ką da je nam PGE Ob rót – mó wią w je dy nym 
w Pol sce sta cjo nar nym ho spi cjum dla dzie ci

Tu taj też jest ży cie i uśmiech

Szcze cin, Rze szów, War sza wa, a mo że Biel sko -
-Bia ła? Jak co ro ku za pra sza my po nad 130
miast do ak cji "Świeć Się z ENER GĄ". Już po
raz pią ty wy bie rze my "świetl ną" sto li cę Pol ski
oraz zdję cia, któ re naj le piej uwiecz nią at mos fe -
rę świąt.

W dwu eta po wym ple bi scy cie, na pod sta wie prze -
sła nych przez urzę dy miast zdjęć przy stro jo nych cho -
inek, ulic, ryn ków czy pla ców, in ter nau ci wy bio rą
naj pięk niej oświe tlo ne mia sto 2013 ro ku! Zwy cię ży
miej sco wość, któ ra zdo bę dzie naj wię cej gło sów na
pro fi lu ak cji na  www.fa ce bo ok.com/swiec sie. Do dat -
ko we in for ma cje o ak cji znaj du ją się w ser wi sie
www.Swiec Sie.pl.

W do tych cza so wych edy cjach ple bi scy tu zwy cię -
żał Rze szów, Szcze cin oraz Biel sko -Bia ła. Kto tym ra -
zem oka że się naj lep szy? Jak co ro ku wszyst ko w rę -
kach miesz kań ców i wiel bi cie li miast, któ rzy swo ją
ak tyw no ścią i za an ga żo wa niem mo gą po móc nie tyl -

ko sa mej miej sco wo ści w zdo by ciu cen ne go ty tu łu.
Każ dy głos to też szan sa na to, aby to wła śnie do ich
ulu bio ne go mia sta po wę dro wał ener go osz częd ny
sprzęt AGD o war to ści 10.000 zł ufun do wa ny przez
spół kę ENER GA Oświe tle nie, któ ry zo sta nie prze -
zna czo ny na wy bra ny cel cha ry ta tyw ny.

Ple bi scyt Miast to do sko na ły spo sób na pro mo -
cję swo jej miej sco wo ści. Ak cja po bu dza lo kal ny pa -
trio tyzm, przy cią ga ty sią ce uczest ni ków, ale rów nież
an ga żu je mia sto w po moc po trze bu ją cym - mó wi Ja -
ro sław Ko złow ski, ko or dy na tor pro jek tu "Świeć Się z
ENER GĄ". - Z każ dym ro kiem wi dzi my co raz więk -
szą ak tyw ność, nie tyl ko urzę dów miast, ale rów nież
miesz kań ców, któ rzy wy ko rzy stu ją po ten cjał por ta li
spo łecz no ścio wych i ser wi sów on li ne do mo ty wo wa -
nia zna jo mych do gło so wa nia na swo ich kan dy da -
tów. Do tej po ry w świą tecz nej za ba wie Gru py
ENER GA na fa ce bo oku włą czy ło się już po nad 100
ty się cy fa nów. - do da je.

Świeć Się z ENER GĄ 

Pre zen ty ze bra ne przez pra cow ni ków PGE Ob rót S.A. od bie ra Ra fał Ciu piń ski, pre -
zes za rzą du Fun da cji Pod kar pac kie Ho spi cjum dla Dzie ci. Obok, przed sta wi ciel ki
Spół ki: Ali cja Li twin -Wo łek i Ka ta rzy na Wi śniow ska.
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Te chland z przy jem no ścią in for mu je
o pre mie rze ko lej nej od sło ny jed ne go
z naj po pu lar niej szych ka ra oke ostat -
nich lat. Już dziś na pół kach skle po -
wych w ca łej Pol sce do stęp ne jest Ka -
ra oke 100 Hi tów! Skła dan ka, do któ -
rej do łą czo ny jest mi kro fon, prze zna -
czo na jest na kom pu te ry PC oraz od -
twa rza cze DVD. Ka ra oke jest do stęp -
ne w ce nie 109,90 zł. 

Je śli jesz cze nie mia łeś oka zji od kryć
w so bie gwiaz dy to pre mie ra naj now sze go
Ka ra oke 100 Hi tów
jest do te go ide al ną
oka zją. Już dziś
na ryn ku po ja wia się
je den z naj cie kaw -
szych i naj le piej
sprze da ją cych się
od lat ze sta wów ka ra -
oke. Naj now sze wy -
da nie za wie ra aż 100
hi tów mu zy ki pol -
skiej i za gra nicz nej.
Znaj dą się tam m.in.
ta kie hi ty jak: „No -
thing El se Mat ters”,
„Trój ką ty i kwa dra -
ty”, „So me bo dy that
I used to know”,
„Baś ka” czy kul to wa
„Ma mo na”.

„Gry vi deo to co raz po pu lar niej sze pre -
zen ty świą tecz ne. We dług ra por tu Del lo ite
„Za ku py świą tecz ne 2013: Prze pis Po la ka
na świę ta – szturm na skle py czy za ku py
kon tro lo wa ne” aż 12% Po la ków w tym ro ku
pla nu je ku pić grę kom pu to wą na pre zent.
Z ko lei ka ra oke to ty tuł, któ ry z ro ku na rok
cie szy się bar dzo du żą i wciąż ro sną cą po pu -
lar no ścią. Przed ro kiem za no to wa li śmy re -
kor do we za in te re so wa nie dla gier z tej se rii
wła śnie w se zo nie świą tecz nym. Naj now sze
wy da nie ka ra oke za wie ra aż 100 róż nych
utwo rów, w tym za gra nicz ne hi ty, pol skie
no wo ści oraz kla sy ki. Każ dy, na wet naj bar -
dziej wy ma ga ją cy od bior ca, znaj dzie tu taj
coś dla sie bie.” – ko men tu je An na Ja siń ska,
Brand Ma na ger Wy daw nic twa Te chland.

Naj now sze ka ra oke to wspa nia ła za -
ba wa z mu zycz ny mi gwiaz da mi i wiecz nie
ży wy mi le gen da mi. Grać moż na sa me mu
lub z przy ja ciół mi re ali zu jąc pe łen tryb
ka rie ry od do mo we go śpie wa ka, aż
po gwiaz dę es tra dy. Dzię ki funk cji oce ny
śpie wu ist nie je moż li wość sta łe go szko le -
nia swo ich umie jęt no ści wo kal nych. Ka ra -
oke prze zna czo na jest dla sze ro kiej gru py
od bior ców. Świet nie spraw dzi się
na wszel kie go ty pu im pre zach czy pod -
czas ro dzin nych obia dów. Ka ra oke 100
Hi tów moż na uru cho mić za rów no

w stan dar do wym kom pu te rze PC, jak sta -
cjo nar nym od twa rza czu DVD bez ko -
niecz no ści uży wa nia kom pu te ra. Pro gram
za wie ra kil ka try bów roz gryw ki: so lo,
szyb ka gra oraz im pre za. Grać moż na tak -
że na róż nych po zio mach trud no ści –
od no wi cju sza do mi strza śpie wu.

Pa tro nat me dial ny nad Ka ra oke 100
Hi tów ob ję ło Ra dio Zło te Prze bo je, te le wi -
zja 4FunTV oraz De mo ty wa to ry.pl i Ce -
neo.pl.

Ka ra oke 100 Hi tów jest już do stęp ne
na pół kach skle po wych w ca łej Pol sce
w ce nie już od 109,90 zł.

4 oso by, któ re ja ko pierw sze za dzwo -
nią do re dak cji 20 grud nia, godz. 11, otrzy -
ma ją Ka ra oke.

KA RA OKE 100 HI TÓW JUŻ NA RYN KU!
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La bo ra to rium Iwo stin przy go to wa ło na se -
zon świą tecz ny 2013 dwa ze sta wy pre -
zen to we, przy go to wa ne z my ślą o po trze -
bach pie lę gna cyj nych skó ry twa rzy dla ko -
biet po wy żej 40. ro ku ży cia. W ze sta wach
znaj du ją się ko sme ty ki ujędr nia ją ce i przy -
wra ca ją ce ela stycz ność skó rze wraż li wej
po 40. ro ku ży cia oraz po pra wia ją ce gę -
stość i na pię cie skó ry wraż li wej po 50. ro -
ku ży cia. Ofer ta pro mo cyj na jest do stęp na
wy łącz nie w ap te ce.

IWO STIN RE -LI FTIN 40+
W ze sta wie znaj du ją się pre pa ra ty Iwo -

stin Re -Li ftin, przy wra ca ją ce ela stycz ność
skó rze wraż li wej po 40. ro ku ży cia.  Ujędr -
nia ją cy krem na dzień SPF15 (50 ml) sty -
mu lu je syn te zę ko la ge nu i przy wra ca je go
opty mal ną struk tu rę, do dat ko wo chro ni skó -
rę przed pro mie nio wa niem UV.

Ja ko gra tis, w ce nie ze sta wu jest Li ftin -
gu ją cy krem pod oczy (15 ml), któ ry za -
po bie ga utrwa la niu się zmarsz czek na de li -
kat nej skó rze wo kół oka, w wi docz ny spo -
sób zmniej sza cie nie pod ocza mi, głę bo ko
na wil ża.

Ce na ze sta wu: ok. 67 zł.

IWO STIN RE -STO RIN 50+
W ze sta wie znaj du ją się pre pa ra ty

Iwo stin Re -Sto rin, po pra wia ją ce gę stość i

na pię cie skó ry wraż li wej po 50. ro ku ży -
cia. Od bu do wu ją cy krem na dzień
SPF15 (50 ml) wzmac nia i od bu do wu je
struk tu rę skó ry, a tak że od ży wia i na wil -
ża, po pra wia gę stość, uela stycz nia skó rę
twa rzy.

Ja ko gra tis, w ce nie ze sta wu jest Od -
bu do wu ją cy krem pod oczy (15 ml),
któ ry nor ma li zu je cyr ku la cję pły nów w
tkan ce pod skór nej, zmniej sza prze pusz -
czal ność na czyń krwio no śnych. Re du ku je
cie nie pod ocza mi, zmniej sza obrzę ki,
wspo ma ga usu wa nie ciem ne go pig men tu
spod oczu. 

Ce na ze sta wu: ok. 73 zł.

Ze sta wy świą tecz ne
Iwo stin 2013

Ma łe dzie ci jak to zwy kle by wa ca ły
czas chcą się ba wić i po szu ki wać no -
wych wra żeń. Jed nak że nie wy kształ -
co na w nich jesz cze umie jęt ność
prze wi dy wa nia spra wia, że na ra żo ne
są na róż ne go ro dza ju ura zy, upad ki.
Jak więc za po bie gać wy pad kom ma -
lu chów w do mu, szcze gól nie w okre -
sie przed świą tecz nym?

Tuż przed świę ta mi, gdy ro dzi ce są
szcze gól nie za ję ci sprzą ta niem i przy go to -
wy wa niem bo żo na ro dze nio wych sma ko ły -
ków, wy star czy do słow nie chwi la nie uwa -
gi, pod czas któ rej ma lu szek mo że się prze -
wró cić lub wal nąć głów ką o kant sto łu i
na bić so bie gu za. Dom, któ ry jest oa zą
bez pie czeń stwa dla ma łe go dziec ka, mo że
tak że być przy czy ną bo le snych si nia ków,
dla te go wa to za sta no wić się nad po ten cjal -
ny mi sy tu acja mi, w któ rych ma lec mo -
że so bie zro bić krzyw dę i po sta rać się
wy eli mi no wać za gro że nie.   

Nie bez piecz ne sy tu acje
Wszyst kie dzie ci, któ re do pie ro co

na uczy ły się cho dzić, cie szą się z do pie ro
co na by tej umie jęt no ści i czę sto zda rza im
się, że nie zdą żą wy ha mo wać przed szaf ką,
sto łem czy in nym me blem. Kie dy dziec ko
ba wi się ca ły dzień swo imi uko cha ny mi za -
baw ka mi i roz rzu ca je po ca łym do mu, nie
za wsze jest moż li wość uprząt nię cia na bie żą -
co wszyst kich plu sza ków, sa mo cho -
dzi ków i in nych ulu bień ców na -

szej po cie chy. A to wła śnie roz rzu co ne po
pod ło dze za baw ki mo gą być przy czy ną bo le -
sne go upad ku ma lu cha – dziec ko mo że stra -
cić rów no wa gę i wal nąć głów ką o kant sto łu.
Zda rza ją się też sy tu acje, w któ rych ma luch
po śli zgnie się na czymś mo krym – co mo że
skut ko wać ude rze niem głów ką o pod ło gę.
Naj gor sze z moż li wych miejsc na po śli zgnię -
cie się, to oczy wi ście scho dy, z któ rych ma -
lu szek mo że ła two spaść.

Jak za po bie gać 
wy pad kom

Naj lep szym spo so bem
mi ni ma li zu ją cym nie bez -

pie czeń stwo upad -
ków i po śli -

zgnięć jest za kła da nie dziec ku an ty po śli -
zgo wych raj sto pek oraz skar pe tek. Wy po sa -
żo ne są one w si li ko no wą po de szwę, któ ra
chro ni ma lu chy przed upad ka mi, jed no -
cze śnie bę dąc dla dzie ci wy god ny mi w no -
sze niu. Raj stop ki do racz ko wa nia wy po sa -
żo ne są rów nież w spe cjal ne na kład ki si li ko -
no we na ko lan kach, aby za pew nić ma lu -
chom kom fort i bez pie czeń stwo. W ten
spo sób, gdy dziec ko na tra fi nóż ką na mo -
krą po wierzch nię, ry zy ko upad ku bę dzie o
wie le mniej sze niż w przy pad ku no sze nia
zwy kłych skar pe tek. Du ży wy bór pro duk -
tów dla dzie ci z „ABS -em”,  do stęp nych
jest w ofer cie mar ki YO!.

Dro gi ro dzi cu! „Prze zor ny za wsze
ubez pie czo ny”, dla te go war to za dbać o bez -
pie czeń stwo swo je go dziec ka za kła da jąc mu
an ty po śli zgo we raj stop ki. Wia do mo, że nie
zwol nią one ro dzi ca z obo wiąz ku pil no wa -
nia ma lu cha, jed nak w wie lu sy tu acjach na
pew no za po bie gną upad kom.

Wię cej in for ma cji na te mat ar ty ku -
łów mar ki Yo! do stęp nych jest na

fan pa ge’u mar ki:
www.fa ce bo ok.com/Yoc lubpl  

Naj częst sze przed świą tecz ne wy pad ki dzie ci w do mu

Scrabble® łączą litery i ludzi. Dosłownie
Firma MATTEL, światowy lider

w branży zabawek i gier planszowych,
zmienia opakowania
u w i e l b i a n y c h
na całym świecie
gier Scrabble® oraz
wprowadza do oferty
marki zupełną
nowość – Scrabble®
ŁamiSłówka. Kultowe
już Scrabble® nie tylko poszerzają
zasób słownictwa, ale również
zapewniają świetną rozrywkę i integrują
wszystkich uczestników zabawy.

Firma MATTEL ufundowała dla naszych
czytelników 4 gry Scrabble Łamisłówka.
Proszę dzwonić w piątek, 20 grudnia
o godz. 10.30 pod numer redakcyjny.

Lit tle Pe ople®, jed na z ma rek Fi -
sher -Pri ce®, to se ria in spi ru ją cych
fi gu rek, po jaz dów i ze sta wów prze -
zna czo nych dla dzie ci od pierw sze go
ro ku ży cia. 

Za baw ki Lit tle Pe ople®, ta kie jak
We so ła Far ma roz wi ja ją wy obraź nię
oraz kre atyw ność ma lu chów. We so ła
Far ma Lit tle Pe ople®, za miesz ki wa na
przez Far me ra Ed die go oraz je go zwie -
rząt ka, z pew no ścią przy pad nie do gu -
stu nie jed ne mu brzdą co wi. Ru cho me
ele men ty go spo dar stwa wy da ją od gło -
sy zwie rząt za miesz ku ją cych far mę,
tym sa mym roz bu dza jąc cie ka wość
dziec ka oraz chęć od kry wa nia. Do dat -
ko wo, 8 pio se nek spraw dzi się pod -

czas wspól nych za baw z ro dzi ca mi.
Jak wi dać, na We so łej Far mie nie ma
miej sca na nu dę!

Dla naj młod szych ma my nie -
spo dzian kę ,pro szę dzwo nić do re -
dak cji 20 grud nia, o godz. 10.15.

We so ła Far ma Lit tle Pe ople®



extra PODKARPACIE Vczwartek, 19 grudnia 2013

reklama

AD RES RE DAK CJI

35-074 Rze szów, 

ul. Ga łę zow skie go 6/305

tel. (017) 852-10-06, pok. 305

extra -pod kar pa cie@extra -me dia.pl
REDAKTOR NACZELNA 

Sa bi na Ga jos 
tel. 017 852 10 06, 603 797 204

s.gajos@extra-media.pl
WSPÓŁPRACOWNICY

Marcin Kalita, Marta Studzińska, 
Angelika Ślusarczyk, Tomasz Trzeciak,

Radosław Gajos, Marek Grzesik, 
WY DAW CA

Me dia Rzeszów
Na podstawie umowy franchisowej 

z Extra Media Sp. z o.o.
PRZYGOTOWANIE GRAFICZNE

Łukasz Stężycki
DRUK Presspublica 

ul. Drukarska 2, Raszyn

Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie
prawo skrótu nadsyłanych materiałów.

PODKARPACIE

11 grud nia me nu sie ci po -
więk sza się o do brze
zna ne, zi mo we po zy cje.
Do ofer ty po wra ca ją
Ka nap ka Drwa la
i Kar to fel ki. De biu tu -
ją na to miast Ka nap -
ka Gór ska oraz
Chrup ser ki.

Ka nap ka Gór -
ska to zu peł na no -
wość w me nu
McDo nald’s. To
dwa so czy ste ko tle ty
ze 100% wo ło wi ny, prze ło żo ne pla strem
roz pły wa ją ce go się se ra emen ta ler oraz
dwa pla stry aro ma tycz nej szyn ki szwar -
cwaldz kiej. Do te go świe ża ru ko la, pra żo -
na ce bu la i sma ko wi ty, mio do wo -musz -
tar do wy sos. Ca łość otu lo na spe cjal ną
buł ką z po syp ką. 

Do zi mo wej ofer ty po wra ca tak że
Ka nap ka Drwa la. Ta roz grze wa ją ca
pro po zy cja to so czy sty ka wa łek mię sa
wo ło we go oraz wy śmie ni ty pla cek se -
ro wy w zło ci stej, chru pią cej pa nier ce.
Sma ku do peł nia nie tyl ko pra żo na ce -
bul ka, ale rów nież aro ma tycz ny be -
kon. Ostro ści do da je po syp ka se ro wo -

–be ko no wa na gór nej
czę ści buł ki. Ca łość
wień czy wy jąt ko wy sos
oraz świe ża sa ła ta ba -
ta wia. 

Oprócz ka na pek,
w me nu re stau ra cji
po ja wi ły się też dwie

rów nie zi mo we
prze ką ski. Chrup -
ser ki to ka wał ki
ak sa mit ne go se ra
c a  m e m  b e r t
w moc no chru pią -
cej pa nier ce z dro -

bin ka mi pre pa ro wa nej psze ni cy. Kar to fel -
ki to sma żo ne pla ster ki ziem nia ków
w fan ta zyj nych kształ tach. Ser wo wa ne są
z so sem śmie ta no wym. Moż na je tak że
do stać ja ko opcja wy bo ru w każ dym
McZe sta wie Po więk szo nym za miast du -
żych fry tek lub sa łat ki.

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.

Oso by, któ re ja ko pierw sze za dzwo -
nią do re dak cji 20 grud nia o godz. 10,
otrzy ma ją ku pon do zre ali zo wa nia w do -
wol nej re stau ra cji McDo nald’s.

Zu peł ne no wo ści i po wra ca ją ce hi ty
w zi mo wym me nu McDo nald’s®!

Od mar ca 2013 r. Ban ki Spół dziel cze z
Gru py BPS, naj więk sze go zrze sze nia ban -
ków spół dziel czych w Pol sce, udzie la ją fir -
mom kre dy tów ob ro to wych za bez pie czo -
nych gwa ran cją de mi ni mis. Są to kre dy ty
na bie żą cą dzia łal ność dla firm mi kro oraz
ma łych i śred nich przed się biorstw, któ re
nie za wsze ma ją wy star cza ją ce środ ki na
za bez pie cze nie kre dy tu – w ta kiej sy tu acji
ja ko za bez pie cze nie bank spół dziel czy
udzie la ją cy kre dy tu przyj mu je gwa ran cję
Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go.

Do koń ca wrze śnia 2013 r. Ban ki Spół -
dziel cze i Bank BPS przy zna ły już 1890 ta -
kich kre dy tów – ich łącz na war tość  wy nio sła
800 mi lio nów zł, a war tość udzie lo nych gwa -
ran cji wy nio sła 418 mi lio nów zło tych. Dzię ki
ta kie mu wspar ciu wie le ma łych firm mo gło
pro sto i bez zbęd nych for mal no ści po zy skać
ka pi tał na bie żą ce funk cjo no wa nie, czę sto w
sy tu acjach, kie dy ban ki ko mer cyj ne nie ze -
chcia ły lub nie mo gły udzie lić fi nan so wa nia. 

- W przy pad ku Pod kar pac kie go Ban ku
Spół dziel cze go wa chlarz pro po no wa nych pro -
duk tów jest bar dzo sze ro ki. Ofer ta do sto so wa -
na jest in dy wi du al nie do po trzeb klien ta oraz
do ro dza ju pro wa dzo nej dzia łal no ści. PBS
Bank udzie la kre dy tów ob ro to wych na bie żą -
cą dzia łal ność, re ali za cję przed się wzięć in we -
sty cyj nych oraz po ży czek go tów ko wych na do -
wol ny cel. Wy cho dząc na prze ciw wy ma ga -
niom po cząt ku ją cym przed się bior com przy go -
to wał spe cjal ny kre dyt ob ro to wy do sto so wa ny
do in dy wi du al ne go cha rak te ru pro wa dzo nej
dzia łal no ści – mó wi Ka ro li na Bart kow -
ska -Ma zur, dy rek tor PBS Bank Od -
dział w Rze szo wie, ma ją ce go swo ją
sie dzi bę przy ul. Pod wi sło cze 21.

Po nad to pre zes ban ku jest na miej scu, a
nie w od le głej cen tra li, dzię ki cze mu czę sto
zna on swo ich klien tów oraz ich sy tu ację.
Nie jed no krot nie zda rza się na wet, że są są sia -
da mi. To z ko lei prze kła da się na in dy wi du -
al ne, ludz kie po dej ście i moż li wość ela stycz -
ne go do pa so wa nia ofer ty do oso bi stych po -

trzeb. Na de cy zję cze ka się krót ko, co jest
bar dzo waż ne dla fir my. 

- Do mi ni mum ogra ni czy li śmy ilość po -
trzeb nych do ku men tów tak, by w jak naj krót -
szym cza sie za pew nić wspar cie fi nan so we przed -
się bior cy – za zna cza pa ni dy rek tor.

Dzię ki pod pi sa ne mu 13 li sto pa da 2013
r. anek so wi do umo wy z BGK, Ban ki Spół -
dziel cze roz po czę ły  tak że udzie lać kre dy -
tów in we sty cyj nych, z prze zna cze niem
np. na za kup ma szyn lub urzą dzeń, tak -
że za bez pie czo nych gwa ran cją de mi -
ni mis. 

- Udział Ban ków Spół dziel czych z Gru py
BPS w rzą do wym pro gra mie wspie ra nia przed -
się bior czo ści jest szcze gól nie waż ny dla firm lo -
kal nych, z mniej szych miej sco wo ści. Ban ki Spół -
dziel cze są na tu ral nym part ne rem dla lo kal ne go
biz ne su i naj le piej zna ją po trze by przed się bior -
ców ze swo je go re gio nu. Czu ję się dum ny, że je ste -
śmy w czo łów ce ban ków pod wzglę dem wy ko rzy -
sta nia li mi tu przy zna ne go przez BGK. Te raz

gwa ran cja mi ob ję te bę dą tak że kre dy ty in we sty -
cyj ne, co po zwo li wie lu ma łym przed się bior com
na roz wi nię cie dzia łal no ści, na za kup ma szyn i
urzą dzeń, roz bu do wę obiek tów pro duk cyj nych,
czy cho ciaż by za kup lo ka lu – po wie dział To -
masz Mi ron czuk, pre zes Ban ku Pol -
skiej Spół dziel czo ści uczest ni czą ce go
w pro gra mie gwa ran cji.

Gwa ran cja BGK de mi ni mis jest for mą
za bez pie cze nia kre dy tu dla firm mi kro oraz
ma łych i śred nich przed się biorstw. Gwa ran -
cja mo że za bez pie czyć do 60% kwo ty kre -
dy tu, przy czym mak sy mal na jej kwo ta to
3,5 mln zł. Gwa ran cja BGK udzie la na jest
na czas okre ślo ny i obo wią zu je do 27 mie -
się cy dla kre dy tów ob ro to wych oraz do 99
mie się cy do kre dy tów in we sty cyj nych.
Dzię ki gwa ran cjom kre dy ty są do stęp ne dla
firm, któ re bez nich mo gły by mieć pro -
blem z przed sta wie niem ban ko wi od po -
wied nie go za bez pie cze nia. 

Jo an na Ga jos

Ban ki Spół dziel cze po da ją po moc ną dłoń 
– ko lej ne gwa ran cje dla przed się bior ców 



extra PODKARPACIE 5czwartek, 19 grudnia 2013



6 extra PODKARPACIE



extra PODKARPACIE 7czwartek, 19 grudnia 2013

reklama

W so bo tę (7 grud nia) w ha li spor -
to wej Po li tech ni ki w Rze szo wie ro -
ze gra ny zo stał Mię dzy na ro do wy
Eu ro re gio nal ny Tur niej Pił ki Ha lo -
wej. To już je go dzie sią ta edy cja.
Pod pa tro na tem Mar szał ka Wo je -
wódz twa Pod kar pac kie go i Pre zy -
den ta Mia sta Rze szo wa, o pu char
Ko men dan ta Miej skie go Po li cji w
Rze szo wie ry wa li zo wa ło 12 ama -
tor skich dru żyn pił kar skich. Go ść -
mi or ga ni za to rów by ła dru ży na IPA
z Pre so va na Sło wa cji.

So bot ni Mię dzy na ro do wy Eu ro -
re gio nal ny Tur niej Pił ki Ha lo wej był
już dzie sią tą edy cją im pre zy zor ga ni -
zo wa ną przez IPA Re gion Rze szów
dzia ła ją cą przy Ko men dzie Miej skiej
Po li cji w Rze szo wie. Ho no ro wy pa -
tro nat nad tur nie jem spra wo wa li
Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar pac -
kie go Wła dy sław Or tyl, Pre zy dent
Mia sta Rze szo wa Ta de usz Fe renc i
Ko men dant Miej ski Po li cji w Rze szo -
wie in spek tor Wi told Szcze ka la.

W tur nie ju ry wa li zo wa ło 12 dru -
żyn. By ły to re pre zen ta cje służb
mun du ro wych in sty tu cji sa mo rzą do -
wych i f irm dzia ła ją cych w re gio nie.
W za wo dach udział wzię li rów nież
go ście z za gra ni cy – dru ży na IPA z
Pre so wa na Sło wa cji. Te go rocz ny ju -
bi le uszo wy tur niej wy gra ła dru ży na
z IPA Re gion Łań cut z Ko men dy w
Łań cu cie. Dru gie miej sce za ję ła dru -
ży na re pre zen tu ją ca f ir mą Bać -Pol.
Trze cie i czwar te miej sce za ję ły ko -

lej no re pre zen ta cje: 21. Bry ga dy
Strzel ców Pod ha lań skich i Stra ży
Gra nicz nej. W tur nie ju naj waż niej -
sza jest jed nak czy sta spor to wa ry -
wa li za cja. Wy ra zem te go jest Pu char
Fa ir -Play, któ ry w tym ro ku tra f ił do

dru ży ny po li cjan tów ze Sło wa cji.
Na gro dze ni zo sta li rów nież: Grze -
gorz Be kier ski z dru ży ny Bać – Pol
uzna ny za naj lep sze go za wod ni ka
tur nie ju, Pa trik   Pa tri la, IPA Pre sov
– naj lep szy strze lec, Mar cin Ma ziarz

z 21. BSP –  naj lep szy bram karz. Pu -
cha ry, me da le i na gro dy ufun do wa -
ne przez Mar szał ka Wo je wódz twa i
Pre zy den ta Rze szo wa za wod ni kom
zwy cię skich dru żyn wrę czy li Czło -
nek Za rzą du Wo je wódz twa Pod kar -

pac kie go Bog dan Ro ma niuk i Ko -
men dant Miej ski Po li cji w Rze szo -
wie in spek tor Wi told Szcze ka la oraz
Prze wod ni czą cy IPA Re gion Rze -
szów Wa cław Żu rad.

Atrak cją i prze ryw ni kiem tur nie -
ju roz gry wek, był mecz pił kar ski re -
pre zen ta cji VIP -ów Po li cji – Re pre -
zen ta cja Pod kar pa cia. Po li cja mia ła
moc ny per so nal nie ze spół, ale
przede wszyst kim świet ne go tak ty ka
w oso bie Ko men dan ta Miej skiej Po -
li cji w Rze szo wie Wi tol da Szcze ka li,
któ ry za rów no na bo isku, jak i po za
nim sta rał się dy ry go wać dru ży ną. W
dru ży nie prze ciw nej też za gra ło kil -
ku nie złych za wod ni ków, więk szo ści
jed nak po za am bi cją bra ko wa ło tak
wiel kich umie jęt no ści. Trze ba uczci -
wie przy znać, że Po li cja za sto so wa ła
ta ry fę ulgo wą i dzię ki te mu mecz za -
koń czył się spra wie dli wym re mi sem,
sę dzią głów nym te go spo tka nia był
strze lec ,,zło tej bram ki’’ na We mbley
Jan Do mar ski.

Ho no ru Po li cjan tów bro ni li: Wi told
Szcze ka la (Ko men dant Miej skiej Po li cji w
Rze szo wie), Wi told Kę pa, Krzysz tof 
Kło sow ski, Kon drat Kru pa, Mi chał Lech,
Mar cin Dzio ba, Le szek Bać i Je rzy 
Wią cek.

Re pre zen ta cja Pod kar pa cia: Bog dan
Ro ma niuk - Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go, Ja nusz Ma goń, Je rzy
Olesz ko wicz, Je rzy Cy pryś, Ra do sław
Olesz ko wicz, Ma rek Grze sik i Sta ni sław
Pie czon ka.

Ma rek Grze sik

X Mię dzy na ro do wy Tur niej Pił ki Noż nej IPA w Rze szo wie 
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