Zachêcam Pañstwa do skorzystania z oferty naszego banku. PKO Bank Polski zaoferowa³
klientom promocyjne warunki cenowe Szybkiego Serwisu Kredytowego, jednego z najbardziej
popularnych kredytów konsumpcyjnych na rynku. W ramach promocji, która trwaæ bêdzie do
koñca wrzenia br., milion pierwszych klientów, którzy zdecyduj¹ siê na najpopularniejszy kredyt - w PLN, zaci¹gniêty na okres od 24 do 48 miesiêcy i sp³acany w ratach malej¹cych - nie
bêdzie p³aciæ odsetek do koñca roku, tylko same raty kapita³owe. Dziêki temu mo¿na zaoszczêdziæ nawet kilkaset z³otych. Zapraszam do naszych placówek w Kielcach.
Ryszard Gêbski
dyrektor Oddzia³u II PKO BP

Atutami Szybkiego Serwisu Kredytowego s¹:

Szybki Serwis
Kredytowy

 niskie oprocentowanie,  mo¿liwoæ przeznaczenia kredytu na dowolny cel,  natychmiastowe rozpatrzenie wniosku,  mo¿liwoæ zaci¹gniêcia kredytu do 35 tys. bez porêczycieli (wystarczy weksel w³asny in blanco,
a powy¿ej tej kwoty klient sam wybiera dogodn¹ formê zabezpieczenia),  mo¿liwoæ wyboru waluty (PLN,
CHF, USD, EUR),  d³ugi okres kredytowania - a¿ do 8 lat,  mo¿liwoæ obni¿enia prowizji w przypadku
ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu i/lub gdy kredyt udzielany jest posiadaczowi rachunku w
PKO BP,  ubezpieczenie kredytu gwarantuj¹ce pe³ne bezpieczeñstwo kredytobiorcy w przypadku utraty sta³ych dochodów oraz innych zdarzeñ losowych.
Szybki Serwis Kredytowy, wprowadzony do oferty banku w lutym 2005 roku cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem klientów banku. W ubieg³ym roku jego sprzeda¿ wynios³a w sumie ponad 4 mld z³. W pierwszym
pó³roczu br. sprzeda¿ wynios³a ju¿ 2,5 mld z³.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK, S£U¯YMY PROFESJONALN¥ PORAD¥:
Oddzia³ 2 w Kielcach ul. Weso³a 47/49, tel. 041 340 01 36, Oddzia³ 4 w Kielcach ul. Kryszta³owa 4, tel. 041 345 66 38,
Oddzia³ 5 w Kielcach Os. Barwinek 28 B, tel. 041 361 60 90, Oddzia³ 6 w Kielcach ul. Seminaryjska 28a, tel. 041 361 45 20

Stare i nowe dla milusiñskich
Mowa oczywicie o placach zabaw dla
dzieci. W Osiedlach Kieleckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej jest ich obecnie 46, w tym
42 zrealizowane w latach 50.-70. w trakcie
budowy osiedli i cztery nowe: przy ul.
Konarskiego, Chopina, Nowowiejskiej i
Spó³dzielczej 5 w Kielcach. Trzy pierwsze
powsta³y w 2004 roku, z okazji obchodów
45 - lecia Spó³dzielni, przy udziale Urzêdu
Miasta Kielce, Korporacji Ubezpieczeniowej Filar i Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ S. A.
W lipcu br. powsta³ czwarty, nowy plac
zabaw przy ul. Spó³dzielczej 5, na terenie
Osiedla Zagórska - Pó³noc przy pomocy finansowej Urzêdu Miasta.
Zamontowane urz¹dzenia zabawowe zosta³y wykonane ze stali w po³¹czeniu z
drewnem i elementami gumowymi., co powoduje, ¿e s¹ w pe³ni bezpieczne. Producentem urz¹dzeñ jest firma COMES z
Szyd³owca. Trzeba przyznaæ, ¿e plac jest
piêkny. Zosta³ dostosowany do ró¿nych
grup wiekowych, przez co w pe³ni zaspaSTRONA 18

kaja potrzeby dzieci i podnosi wartoæ zabawy. Bogata kolorystyka i zró¿nicowa-

nie funkcji urz¹dzeñ oraz ich dostosowanie dla dzieci: tych ca³kiem ma³ych, wiêkszych i m³odzie¿y, gwarantuje wietn¹ zabawê. Dla najm³odszych przewidziano
m.in. piaskownicê oraz hutawki sprê¿y-

