Informacja prasowa z 9 maja 2017 r.

Biegiem przez Białystok razem z PKO Bankiem Polskim
5. PKO Białystok Półmaraton wystartuje w niedzielę 14 maja o godz. 10.00.
Na zawodników czeka wyjątkowa koszulka z Pałacem Branickich, przy którym jest start
oraz medal z wizerunkiem bogini Flory, jednej z rzeźb z Ogrodu Branickich.
Podczas zawodów odbędzie się akcja charytatywna dla 15-letniego Michała.
5. PKO Białystok Półmaraton pod patronatem PKO Banku Polskiego, odbędzie się w niedzielę 14
maja. Imprezie będzie towarzyszył dzień wcześniej Bieg Śniadaniowy i rywalizacje dla najmłodszych.
Na zawodników czekają wyjątkowe koszulki i medale. Zachęcamy także do udziału w akcji
charytatywnej „biegnę dla Michała”.
Półmaraton oraz City Run na 5 km wystartują w niedzielę 14 maja o godz. 10.00 przy Pałacu
Branickich. Pałac ten znajduje się na koszulkach wyprodukowanych przez firmę 4F, partnera
technicznego biegu i całego programu „PKO Biegajmy razem”. Uczestnicy miną na trasie Plac
Uniwersytecki, Operę i Filharmonię Podlaską, ul. Świętojańską, Zwierzyniec i Kampus Uniwersytetu.
Następnie czeka ich 1,5 km zbieg na Kopernika, finisz na Lipowej i meta przy Ratuszu. Dzień wcześniej
13 maja o 9.00 odbędzie się Bieg Śniadaniowy, a od godz. 14.00 rywalizacje dla najmłodszych Junior
City Run na dystansach 100 m, 600 m i 1 km.
Na mecie na zawodników będzie czekać wyjątkowy medal z wizerunkiem Flory, bogini wiosny, zieleni
i kwiatów. Grafika ta została wybrana w konkursie na Facebooku. Użytkownicy mieli za zadanie
zdecydować, którą postać z rzeźb Ogrodu Branickich chcą mieć na medalu. W ubiegłym roku była to
bogini Kallisto.
– PKO Białystok Półmaraton to ważne wydarzenie sportowe w naszym regionie. Wspieramy je już od
pierwszej edycji. Warto wystartować razem z nami w Białymstoku, chociażby ze względu na bardzo
ciekawą trasę, piękne koszulki i medale. Trzymam kciuki za zawodników oraz zachęcam ich do udziału
w akcji charytatywnej na rzecz Michała – mówi Wojciech Tarasiuk, dyrektor Regionu Bankowości
Detalicznej PKO Banku Polskiego w Białymstoku.

Uczestnicy 5. PKO Białystok Półmaratonu pobiegną nie tylko dla własnej satysfakcji czy dobrego
wyniku, ale także aby pomóc 15-letniemu Michałowi. Chłopak urodził się ze złożoną wadą serca.
W najbliższym czasie czeka go kolejna operacja, na którą zbierane są środki. Michał jest podopiecznym
Fundacji Cor Infantis.
Zaangażowanie uczestników półmaratonu i biegu na 5 km, którzy przypną do koszulki kartkę „biegnę
dla Michała” i dotrą z nią do mety, zostanie przeliczone na konkretną pomoc – Fundacja PKO Banku
Polskiego przekaże darowiznę na operację chłopca. Kartki będzie można odbierać w dniu biegu
u przedstawicieli PKO Banku Polskiego w Biurze Zawodów (Pałac Branickich przy ul. Kilińskiego 1)
w godz. 7.00-10.00. Bieg startuje o godz. 10.00.
PKO Bank Polski realizuje od 2013 r. autorski program „PKO Bank Polski Biegajmy razem” i wspiera
największe imprezy biegowe w całej Polsce, w tym po raz kolejny PKO Białystok Półmaraton. Podczas
wszystkich tych wydarzeń organizowane są akcje charytatywne „biegnę dla…”, zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych. W ubiegłym roku 614 zawodników 4. PKO Białystok Półmaratonu włączyło się w akcję na
rzecz 14-letniego Kuby. Dzięki temu Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała darowiznę na operację
serca chłopca. Od 2013 r. odbyło się 270 takich akcji, w których wzięło udział ponad 100 tys. osób. Od
początku istnienia programu Fundacja wsparła 287 beneficjentów kwotą ponad 3,8 mln zł.
W ubiegłym roku Bank zorganizował także ogólnopolską sztafetę charytatywną w 12 miastach – 2. PKO
Bieg Charytatywny. Uczestnicy w całym kraju, wraz z uczniami biorącymi udział w PKO Biegu
Charytatywnym Młodych, wybiegali w sumie 32 391 okrążeń. W zamian za ich zaangażowanie
Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała blisko 633 tys. zł na posiłki dla najbardziej potrzebujących
dzieci w Polsce. W tym roku bieg odbędzie się 16 września, tym razem również w Białymstoku. Zapisy
ruszą na początku września.
W głosowaniu internautów na portalu MaratonyPolskie.PL ubiegłoroczny 4. PKO Białystok Półmaraton
został wybrany Najlepszym Półmaratonem w Polsce w kategorii półmaratonów dużych, Najlepszym
Biegiem organizowanym w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz najlepszym Biegiem
Masowym.
Więcej o programie „PKO Bank Polski Biegajmy razem” łączącym popularyzację zdrowego stylu życia
z ideą dobroczynności, można przeczytać na stronach:
www.biegajmyrazem.pkobp.pl
www.bankomania.pkobp.pl/biegajmy-razem/
www.facebook.com/PKOBankPolskiBiegajmyRazem
www.instagram.com/pkobiegajmyrazem
***
PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2016 roku jego skonsolidowany zysk netto
wyniósł 2,87 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 285,6 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla
wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,3 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym
także w kredytach hipotecznych, spośród których co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny.
Posiadając 7,9 mln kart płatniczych, Bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w
rynku na poziomie 22 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad milion aktywacji, PKO
Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom
Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki
przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 13 proc.
Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową
w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times
miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.

