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Pożyczka dla Seniora
Na rynku znajdziemy bardzo dużo ofert
pożyczek gotówkowych. Są one łatwo
dostępne i prawie każdy może sobie pozwolić na dodatkowy zastrzyk gotówki.
Banki i instytucje finansowe prześcigają
się w ofertach dopasowanych do naszych potrzeb i możliwości.

Konkurencja na rynku powoduje, że zyskuje na tym klient, który może liczyć na dodatkowe bonusy związane z pożyczką. Coraz
częściej zdarza się, że biorąc pożyczkę dostajemy coś ekstra. Warto na to zwrócić uwagę,
bo czasem oprócz gotówki na wymarzony cel
możemy dostać dodatkowo pakiet wartościowych usług.
Provident . wyszedł z ciekawą inicjatywą
skierowaną do ludzi po 60. roku życia. Pożyczka dla Seniora to nowość na rynku, która
szybko zyskuje uznanie wśród klientów. Wy-
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starczy spełnić kilka warunków, by razem z gotówką otrzymać bardzo atrakcyjny Pakiet Medyczny, za który nie zapłacimy ani złotówki.
Pakiet ma dość szeroki zakres, dobrze
wykorzystany może oszczędzić dużo czasu i
pieniędzy jego posiadaczowi. Pakiet umożliwia dostęp do wizyt lekarskich bez kolejek.,
dzięki niemu możemy oszczędzić na lekach
korzystajac z refundacji w wysokości 200 zł.
W skład pakietu wchodzi także: transport do
placówek medycznych, dostęp do Medycznej
Platformy Informacyjnej czynnej całą dobę
oraz pomoc przy rehabilitacji. Możemy też
skorzystać z wizyt domowych oraz opieki wykwalifikowanej pielęgniarki.
Pakiet firmowany jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe AXA. Jest on całkowicie darmowy i w przypadku wzięcia Pożyczki dla Seniora można z niego korzystać
przez cały rok.

Nasuwa się pytanie: czy warunki otrzymania takiej ilości udogodnień nie są zbyt wygórowane? Otóż nie. Warunki są tylko dwa.
Oferta Pożyczki dla Seniora z Darmowym Pakietem Medycznym jest skierowana do ludzi, którzy w chwili wzięcia pożyczki ukończyli 60 lat. Drugi z warunków to minimalna kwota pożyczki - 2000
zł wystarczy by w móc skorzystać z tej
ofertyOczywiście możemy pożyczyć więcej - nawet do 10 000 zł.
Jeśli do tego wszystkiego dodamy wysokie standardy Providenta, czyli jak zawsze proste i jasne zasady, brak ukrytych kosztów oraz
minimum formalności potrzebnych do podpisania umowy to otrzymujemy niezwykle
atrakcyjną ofert. Promocja, w której razem z
pożyczką otrzymamy darmowy pakiet medyczny dla Seniora trwa od 28.05 do
29.08.2014.

2 extra PODKARPACIE

DNI KROSNA - MIASTA SZKŁA
(13 - 15 czerwca 2014)

PROGRAM
13 czerwca 2014 (piątek)
17.00 - Koncert Galowy VIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół (RCKP, ul. Kolejowa 1)
19.00 - Uroczysta msza św. w intencji mieszkańców Krosna do Matki Bożej Murkowej (kościół oo. Franciszkanów)
21.00 - Noc teatralna w RCKP (Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, scena, wejście B)
- etiudy ze spektaklu „Intrygi Olimpu” według „Tragedii
greckiej” Małgorzaty Szyszki - Młodzieżowy Teatr itd...
- monodram „DO RE MY KLA” na podstawie tekstu Urszuli Usakowskiej - Wolff, wystąpi Norbert Stałęga
- monodram „Łazariada” na podstawie utworów Jordana
Radiczkowa, wystąpi Jacek Buczyński
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14 czerwca 2014 (sobota) – scena w Rynku
18.00 - Studio Piosenki SWING
18.30 - zespół DZIEWCZYNY
20.30 - ANIA DĄBROWSKA z zespołem
15 czerwca 2014 (niedziela) - scena w Rynku
10.00 - 17.00 JARMARK KROŚNIEŃSKI realizowany w
ramach projektu Artystyczne Rynki Pogranicza
10.00 – 17.00 Prezentacja organizacji pozarządowych
10.00 - 14.00 KROSNO GRA – gra miejska realizowana
wspólnie z organizacjami pozarządowymi; przystanki gry
rozlokowano w obrębie Starego Miasta
17.00 - KAMIL BEDNAREK
19.30 - RATATAM
Imprezy towarzyszące:
12 czerwca – 17 sierpnia 2014 - Wystawa malarstwa Tadeusza Marszałka, „Małe ojczyzny”, widoki Krosna, galeria
w Wieży Farnej
13 czerwca 2014 (piątek), 10.00 – 21.00 - Wystawa malarstwa Witolda Podgórskiego, galeria Biura Wystaw Artystycznych, ul. Kolejowa 1
13 czerwca 2014 (piątek), 9.00 - Krośnieński Mistrz Ortografii 2014 (Krośnieńska Biblioteka Publiczna, Czytelnia
Główna, ul. Wojska Polskiego 41)
15 czerwca 2014 (niedziela), 15.00 - Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla reprezentacji dzielnic i osiedli Miasta
Krosna MOSiR (Stadion Lekkoatletyczny, ul. Bursaki 41)
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Jak zwiększyć iloś
Żelazo (Fe) jest mikroelementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jego niedobory mogą
prowadzić do anemii i innych problemów
zdrowotnych. Z powodu słabej wchłanialności żelaza przeciętna dieta nie zapewnia nam odpowiedniej ilości tego pierwiastka. Aby zapobiegać konsekwencjom zdrowotnym deficytów, powinniśmy przygotowywać posiłki z większą
dbałością o zawartość produktów bogatych w żelazo i ułatwiających jego przyswajanie.

Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowym transporcie tlenu w organizmie oraz w
zmniejszaniu uczucia zmęczenia i znużenia.
Ponadto stymuluje odporność. Jest także niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju
oraz regeneracji tkanek.
Spośród następstw niedoboru żelaza, najczęściej wymienia się niedokrwistość, zwaną
także anemią. Jednak to tylko jedna z wielu
konsekwencji braków tego pierwiastka w naszym organizmie. Niedobór żelaza nie zawsze
skutkuje anemią, ale może powodować inne
problemy zdrowotne, takie jak osłabienie
układu odpornościowego lub senność. We
wczesnym etapie osoby z niedoborem żelaza
odczuwają zmęczenie i spadek formy intelektualnej oraz mają zwiększoną podatność na
infekcje. W późniejszych etapach może występować drażliwość, bladość, ograniczona wydolność, zmniejszona wydajność ćwiczeń fizycznych, utrata apetytu czy przyspieszenie
akcji serca.
Żelazo jest jednym z najsłabiej wchłanianych pier wiastków. Jego zawartość w przeciętnej diecie zdrowej osoby dorosłej wynosi
ok. 20,5 mg, z czego organizm przyswaja tylko ok. 4 mg. Warto zatem zwiększyć obecność w naszej diecie produktów bogatych w
żelazo oraz takich, które ułatwiają jego przyswajanie. Produktami podnoszącymi poziom
żelaza w naszym jadłospisie są mięso, a także
inne produkty zwierzęce. Należą do nich także zielone warzywa, takie jak sałata, szpinak i
brokuły oraz natka pietruszki i buraki. Dużo
żelaza zawierają także owoce suszone (zwłaszcza śliwki i morele), orzechy, nasiona dyni i
słonecznika.
Należy pamiętać, że niska wchłanialność
żelaza dotyczy zarówno pożywienia, jak i
preparatów starszej generacji. Dlatego warto
sięgać po nowoczesne suplementy zawierające żelazo chelatowane, np. Szelazo+SR. Chelat żelaza jest najlepiej przyswajaną i najlepiej
tolerowaną przez organizm ludzki formą tego mikroelementu. Można go stosować bez
obaw o nudności, biegunki, zaparcia, czy bóle żołądka, na które najczęściej skarżą się
osoby stosujące preparaty żelaza starszej generacji.
Szelazo+SR ma postać kapsułki o przedłużonym uwalnianiu (SR), co sprzyja lepszemu wchłanianiu oraz lepszej tolerancji codziennego przyjmowania preparatu. Dodatkowo zawarta w produkcie witamina C uczestniczy we wchłanianiu żelaza, a witaminy B6,
B12 i kwas foliowy wzmacniają efekt krwiotwórczy suplementacji tego pierwiastka.
Szelazo+SR dostępne jest w aptekach bez
recepty. Ceny sugerowane Szelazo+SR w aptekach: opakowanie zawierające 30 kapsułek –
19,50 PLN, opakowanie zawierające 60 kapsułek – 29 PLN.
Więcej informacji, porad i ciekawostek
dotyczących diety bogatej w żelazo i suplementacji tego pierwiastka można znaleźć na
www.szelazo.pl

Dwa razy więcej żelaza – przykładowa dieta

Poniżej prezentujemy przykład trzydniowej diety podstawowej dla dorosłych zdrowych osób, zawierającej dwa razy więcej żelaza niż przeciętna.
Dietę opracowała dietetyczka Joanna
Szczepkowska współpracująca z marką Szelazo+SR.
Ok. 2500 kcal, ok. 42 mg żelaza
Śniadanie:

3 kromki ciemnego pieczywa, łyżeczka
margaryny, 3 liście sałaty, twarożek z 2 plasterków białego sera, 6 rzodkiewek, łyżka
szczypiorku, 2 łyżki jogurtu i łyżeczka otrębów pszennych, herbata owocowa
II. Śniadanie:

2 kromki pieczywa, 4 plasterki chudego
pasztetu, łyżka ćwikły, szklanka soku z marchewki
Obiad:

Zupa z fasolki szparagowej (250 ml), wątróbka drobiowa duszona z cebulą, 3/4
szklanki kaszy gryczanej, połówka brokuła,
surówka z 3 liści sałaty, 4 suszonych pomidorów, łyżki pestek słonecznika i łyżeczki oleju
słonecznikowego, szklanka soku jabłkowego
Podwieczorek:

Serek waniliowy z dwoma łyżkami posiekanych suszonych moreli, szklanka soku z
czarnej porzeczki
Kolacja:

Befsztyk z polędwicy wołowej (150 g),
surówka z dużej marchwi i małego jabłka z
łyżeczką oleju słonecznikowego i łyżką pestek z dyni, szklanka soku z buraków
Ok. 2300 kcal, ok. 46 mg żelaza
Śniadanie:

4 łyżki muesli z rodzynkami i orzechami
ze szklanką mleka 2 proc., kromka ciemnego
chleba z plasterkiem szynki, herbata owocowa
II. Śniadanie:

Opakowanie twarożku wiejskiego z dużym pomidorem, łyżką szczypiorku i łyżeczką otrąb pszennych, 2 kromki chleba, szklanka herbaty z dzikiej róży
Obiad:

250 ml zupy pomidorowej z makaronem
i łyżką natki, 3 duże ziemniaki z łyżką kopru,
bitki wołowe(150 g), surówka z marchwi, połowy selera, jabłka z łyżeczką oleju słonecznikowego, szklanka kompotu ze śliwek
Podwieczorek:

Szklanka kisielu, gruszka
Kolacja:

Jajecznica na parze z 2 jaj z łyżką szczypiorku, 2 kromki ciemnego chleba z masłem,
surówka z pomidora, papryki i łyżki szczypiorku, szklanka herbaty owocowej
Ok. 2400 kcal, ok. 40 mg żelaza
Śniadanie:

Szklanka herbaty owocowej, 3 kromki
ciemnego chleba, 2 łyżki twarożku z łyżką
natki i szczypiorku, 2 plasterki polędwicy
wołowej, mała papryka
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ść żelaza w diecie?
II. Śniadanie:

Szklanka sałatki jarzynowej z sosem
przygotowanym z łyżki majonezu, 2 łyżek
jogur tu, łyżki natki i odrobiny musztardy,
2 kromki ciemnego chleba, 4 plasterki
szynki drobiowej, szklanka soku z czar nej
porzeczki
Obiad:

Krupnik (250 ml), pierś drobiowa duszona z jarzynami, 3 ziemniaki, mizeria z
ogórka, jogur tu i łyżeczki otrąb pszennych, 6 brukselek, szklanka kompotu
śliwkowego
Podwieczorek:

Budyń czekoladowy z łyżką rodzynek i
orzechów, szklanka soku z marchewki i buraka
Kolacja:

2 kostki fileta z morszczuka (150 g) z sosem greckim przygotowanym z marchewki,
połowy selera, cebuli i małej puszki koncentratu pomidorowego, grahamka, szklanka
herbaty ziołowej.
reklama
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Jak bezpiecznie kupować
i wymieniać szyby w samochodzie?
Wskazując elementy zapewniające bezpieczeństwo w samochodzie, najczęściej wymieniamy
poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i kilogramy metalu osłaniające pasażerów ze
wszystkich stron. Myśląc zaś o szybach, często
nie zdajemy sobie sprawy, że ta „niewidoczna”
powierzchnia ma również bardzo znaczący
udział w ochronie podróżujących.

Wymiana szyby czołowej jest niezwykle istotna
- znaczenie ma materiał z jakiego jest wykonana,
użyta chemia montażowa, jak i sam sposób wykonania usługi. Mocno osadzona szyba przednia pełni bardzo istotną rolę z punktu widzenia prawidłowego działania poduszki powietrznej pasażera. Jeśli
szyba wypadnie z ramy lub ulegnie całkowitemu
rozbiciu, poduszka powietrzna nie znajdzie odpowiedniego oparcia, przez co nie spełni swojej podstawowej funkcji. Jedynie poprawnie osadzona szyba znacznie poprawia bezpieczeństwo i chroni pasażerów przed wypadnięciem z pojazdu, zwłaszcza
wtedy, gdy nie są oni przypięci pasami bezpieczeństwa. War to podkreślić, że ryzyko poważnych i
śmier telnych urazów jest w takich przypadkach od
3 do 40 razy większe. Chcąc uniknąć tego typu zagrożeń, war to skorzystać z usług profesjonalnych
stacji ser wisowych, które zapewniają wysoki standard i kompleksowość oferowanych usług. Kierowcy w Polsce coraz bardziej doceniają tego typu rozwiązania, czego dowodem jest szybki rozwój największej w Polsce sieci ser wisów szyb samochodowych, należącej do produkującej wysokiej jakości
szyby firmy NordGlass. Wymiana szyby samochodowej to zabieg, z którego kierowcy korzystają tylko w sytuacji, gdy szyby nie można poddać naprawie. Nie jest to więc sytuacja częsta. To dodatkowy
argument, by wykonując taka usługę zwrócić szczególną uwagę na jakość szyby oraz poprawność do-

konanego montażu. Korzystając z usług sprawdzonych punktów ser wisowych zyskamy pewność, że
obie te kwestie pozostają bez zarzutu. Na szczęście
kierowcy coraz lepiej to rozumieją. Taka zmiana
myślenia to efekt wzrostu świadomości znaczenia i
wpływu stanu technicznego auta na bezpieczeństwo, uczestników ruchu drogowego.
Firma NordGlass przekazała dla naszych
czytelników 5 kuponów VIP, na niezawodne
powłoki hydrofobowe. Proszę dzwonić w piątek - 13 czerwca , o godz. 10.
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Piersi po rzeszowsku
Rozmowa z ADAMEM ASANOVEM, nowym wokalistą grupy Piersi
- „Bałkanica” zaliczyła już
ponad 20 milionów odsłon
na You Tube. Chyba popularność tego utworu przerosła wasze najśmielsze
oczekiwania?

- Zdecydowanie tak, nikt się tego nie
spodziewał.
- Piosenka nieco odbiega od
nurtu, do którego przyzwyczaiły nas Piersi. W dodatku nowy wokalista. Jak myślisz, w czym tkwi tajemnica sukcesu tego utworu?

okazji porozmawiać z nim na temat tego,
co się wydarzyło w ostatnim okresie.
- A jak na Twoje pojawienie
się na scenie początkowo
reagowali sami bywalcy
koncertów?

- Zespół Piersi od zawsze bawił się stylami muzycznymi. warto wspomnieć takie
utwory jak: „Zośka”, „Hela” czy „Nie samym chlebem człowiek żyje”. Jaki właściwie nurt reprezentował i reprezentuje zespół Piersi? Czy ktoś potrafi odpowiedzieć
poprawnie na to pytanie? Sukces tego
utworu tkwi w jego szczerości. Był komponowany i pisany szczerze, z miłości do
muzyki, a nie z chęci zarobienia kasy.

- Na razie pozytywnie, chyba pozytywnie, bo nikt nie podszedł i nie powiedział, że mu się nie podobało. Jeśli tak było, to takie osoby były bardzo taktowne i
zachowały swe odczucia tylko dla siebie.
- Jesteś przede wszystkim
wokalistą rzeszowskiego
zespołu Haratacze. Jakie
będą jego dalsze losy?

- Mam nadzieję, że dobre. Jak tylko będzie chwila wolnego, mam zamiar z przyjaciółmi z Harataczy nagrać coś nowego.

- Teledysk nagrywaliście na
rzeszowskim Rynku. To był
Twój pomysł?

- Tak, miejsce nie było przypadkowe.
Kocham swoje miasto i uważałem, że rynek w Rzeszowie jest na tyle ładny, że
można się nim chwalić.
- W połowie października
światło dzienne ujrzała nowa płyta grupy, na którą
początkowo zostałeś zaproszony jako jeden z tytułowych Przyjaciół. Jak do
tego doszło, że to właśnie
Ty zastąpiłeś w zespole
Pawła Kukiza?

- Jakie są dalsze plany obydwóch grup?

- Piersi to koncerty promujące nową
płytę, a Haratacze jak zwykle - dobra zabawa i nowe kompozycje.
- Miałem zaśpiewać trzy piosenki,
później koledzy poprosili mnie o zaśpiewanie jeszcze kilku, później o wspólny
koncert. To moi przyjaciele, a przyjaciołom nie powinno się odmawiać.
- Nie bałeś się porównań?

- Oczywiście, że się bałem. Bałem się
że ludzie mnie znienawidzą, że nie „prze-

żyją” takiej zmiany, sam bym nie przeżył.
W końcu Piersi to moja ukochana kapela
od lat i nie wyobrażałem sobie innego wokalisty. Ale tak jak mówiłem wcześniej,
przyjaciół w potrzebie się nie zostawia, a
im muzyka była potrzebna do życia jak
powietrze, Stąd taka decyzja. Czy słuszna,
to czas pokaże.

- Wiem, że z Pawłem znasz
się od lat, bo od lat byłeś fanem Piersi. Jak na tę zmianę zareagował sam Kukiz?
Rozmawialiście już o tym?

- Pawła znam bardzo długo, nie tylko
byłem ale wciąż jestem fanem Piersi, tych
z Pawłem rzecz jasna. Nie miałem jeszcze

- Czego można życzyć Ci na
tej „nowej drodze życia”?

- Tego, żeby liczba fanów zespołu Piersi
nie zmalała z mojego powodu, bo naprawdę
staram się z całych sił i nie chciałbym, żeby
przez moją osobę, ktokolwiek odwrócił się
od tego fantastycznego zespołu.
Roz ma wiał MAR CIN KA LI TA
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