tañca. Takiej znajomoci muzyki i umiejêtnoci tanecznych mo¿na im tylko pozazdrociæ. Na jedn¹ z takich imprez zajrzeli
m³odzi ludzie i... przy³¹czyli siê do zabawy.
Mo¿na by pomyleæ, ¿e nasza praca, to
ustawiczna zabawa. Je¿eli kto jest tylko
widzem i od czasu do czasu przygl¹da siê
z boku, to mo¿e odnieæ takie wra¿enie.
Ale to tylko wra¿enie, bo aby kto móg³
siê bawiæ, musi byæ kto, kto stworzy ku
temu warunki. Od piêciu lat w naszej pracy pojawi³a siê nowa inicjatywa Koalicja
Osiedlowa Bezpieczne Sandomierskie.
To nic innego, jak bardzo cis³a wspó³praca wielu instytucji, organów samorz¹dowych osiedla na rzecz poprawy bezpieczeñstwa. Jej trzon stanowi¹ Rada i Administracja Osiedla, Szkolna Grupa Konsultacyjna przy Zespole szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 6, IV Komisariat Policji, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna i Klub S³oneczko,
który jest siedzib¹ Koalicji.
Przyjmuje siê bardzo konkretne dzia³ania
integruj¹ce lokaln¹ spo³ecznoæ m.in.: rozgrywki osiedlowej ligi pi³ki no¿nej dla dzieci
i m³odzie¿y, kursy samoobrony dla kobiet,
warsztaty prewencyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, festyny osiedlowe oraz forum dyskusyjne Moje osiedle. To kolejne próby zmierzaj¹ce do przekonania, ¿e wszystko zale¿y od nas, tu i
teraz, a mo¿emy dokonywaæ zmian, dzia³aj¹c razem. Dlatego tak du¿¹ wagê przywi¹zujemy do ka¿dego przejawu wsparcia,
choæby tylko s³ownego, jakie otrzymujemy od wielu osób. Sami doznalimy swoistego szoku, kiedy po siedemnastu latach,
w ci¹gu pó³ roku nast¹pi³y dwie, niestety
udane próby w³amania. Zawsze czulimy
wielk¹ ¿yczliwoæ wszystkich, z którymi
siê spotykalimy przez lata, st¹d zaskoczenie, ¿e nam siê to zdarzy³o.
Kiedy zadzwoni³ jeden z dziennikarzy z
pytaniem - co nam zginê³o?
Odpowiedzia³am - narzêdzia pracy. Dla
kogo to tylko przedmioty, a dla nas narzêdzia pracy, bez których niemo¿liwe jest
normalne funkcjonowanie.
Czas mija nieub³aganie, 20 lat to ma³o i
du¿o. Trudno zawrzeæ na kilku stronach
wszystko. Tym bardziej, ¿e zawsze bêdzie
to subiektywna wypowied.
Nie sposób wymieniæ wszystkie osoby,
które mia³y wp³yw na kszta³t wszystkich
dzia³añ oraz atmosferê jaka im towarzyszy³a. Dlatego chcielibymy zaprosiæ wszystkich, którzy zechc¹ podzieliæ siê swoimi
wspomnieniami, do klubu S³oneczko. Na
pocz¹tek refleksje Anny D¹browskiej podopiecznej klubu.
EL¯BIETA SORBIAN
KIEROWNIK KLUBU

Zachêcam Pañstwa do skorzystania z
oferty naszego banku. Rachunek oszczêdnociowo-rozliczeniowy superkonto
umo¿liwia korzystanie jednoczenie z
ró¿nych form lokowania pieniêdzy i rozli-

czeñ finansowych. W ramach rachunku
mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ kredyt odnawialny lub korzystaæ z salda debetowego.
Obs³uga rachunku w ramach bankowoci elektronicznej PKO Inteligo pozwoli
Pañstwu na wykonywanie p³atnoci za
porednictwem Internetu i telefonu. Karty p³atnicze i kredytowe u³atwi¹ dokonywanie zakupów i wyp³atê pieniêdzy w
kraju i zagranic¹. Nasz oddzia³ oferuje
Pañstwu szybki serwis kredytowy. Udzielamy kredytów na dowolny cel w z³otówkach i w walucie obcej, bez op³aty przygotowawczej. Zapraszam do naszych placówek w Kielcach.
Ryszard Gêbski
dyrektor Oddzia³u II PKO BP

OFERUJE SZYBKI SERWIS KREDYTOWY
- JEDEN KREDYT NA DOWOLNY CEL
 Dowolny cel kredytowania
 Mo¿liwoæ wyboru waluty: PLN, CHF, USD, EUR
 Oprocentowanie od 2,95% w walucie i 7,9 % w PLN
 Brak op³aty przygotowawczej
 Okres kredytowania do 8 lat
 Bez porêczycieli do kwoty 35.000 z³

KARTY KREDYTOWE
 To rodzaj kredytu bankowego udzielonego na 2 lata
 Skupia 3 podstawowe funkcje: p³atnicz¹, wyp³aty gotówki
i kredytow¹
 Za darmo nawet do 52 dni, bank mo¿e kredytowaæ
zakupy klienta
 Akceptowane na terenie ca³ego kraju oraz za granic¹
 Wydawane w 3 wersjach: b³êkitne, srebrne i z³ote

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