S³oneczko jest drugim domem
S³oneczko - drugi dom, w którym zawsze
czu³am siê bezpiecznie. To tu wszystko siê
zaczê³o - pierwsze kroki taneczne, sukcesy, pora¿ki, rozterki mi³osne. Bêd¹c ma³¹
dziewczynk¹, w tym miejscu, uczy³am siê
samodzielnoci, ¿yczliwoci, wiary we w³asne mo¿liwoci i pracowitoci. Wci¹¿ w
uszach brzmi¹ s³owa trenerów: "Bez ciê¿kiej pracy nic nie osi¹gniesz".
W klubie zawsze panowa³a przyjazna
atmosfera, tworzona przez ludzi, którzy byli
dla siebie bliscy. W zwi¹zku z tym nie mogê
powiedzieæ, ¿e "S³oneczko" to zwyk³y bu-

dynek, do którego uczêszcza³am na zajêcia taneczne. Dla mnie to niezwyk³y czas
mojego dzieciñstwa, do którego czujê sentyment. Moje dorastanie wi¹¿e siê przede
wszystkim z tym miejscem. Minê³o ju¿ tyle
lat a ja wci¹¿ czuje t¹ niesamowit¹ si³ê, gdy
wchodzê na salê, nie raz polecia³a mi ³ezka
wspomnieñ.
Moja przygoda z tañcem towarzyskim
rozpoczê³a siê, gdy mia³am 6 lat. Zaczê³am
uczêszczaæ na zajêcia do klubu osiedlowego na Barwinku. Po roku nasza trenerka, pani Renata Grabiwoda zaproponowa-

SUPERKONTO
Przeznaczenie rachunku
Rachunek oszczêdnociowo-rozliczeniowy SUPERKONTO s³u¿y do dysponowania zgromadzonymi na nim rodkami pieniê¿nymi, a w szczególnoci
umo¿liwia:
 przechowywanie rodków pieniê¿nych, umowy lokat terminowych
 przeprowadzanie rozliczeñ pieniê¿nych, z wyj¹tkiem rozliczeñ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej;
 uzyskanie kredytu odnawialnego,
 korzystanie z dopuszczalnego salda debetowego,
 zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowi¹zañ
i p³atnoci wobec osób trzecich (np. op³ata za czynsz, gaz, wiat³o, radio i
telewizor, telefon, ubezpieczenia, sp³ata kredytów itp.)
 otrzymanie kart bankowych,
 korzystanie z us³ug bankowoci elektronicznej

Korzyci

 odmiejscowiona obs³uga w zakresie  wp³at, wyp³at, polecenia przelewu,
likwidacji lokaty, pe³nomocnictwa,
 mo¿liwoæ wyboru formy zad³u¿ania siê: dopuszczalne saldo debetowe,
kredyt odnawialny,
 mo¿liwoæ sk³adania dyspozycji drog¹ telekomunikacyjn¹,
 bezpieczeñstwo przechowywanych rodków pieniê¿nych,
 ³atwy, sta³y, szybki i tani dostêp do rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunku poprzez najwiêksz¹ w kraju sieæ
bankomatów (równie¿ z funkcj¹ depozytow¹) i oddzia³ów banku,
 mo¿liwoæ obs³ugi za porednictwem internetu i telefonu w ramach us³ug
bankowoci elektronicznej PKO Inteligo,
 mo¿liwoæ otrzymywania informacji o zmianach salda na rachunku poprzez
SMS, e-mail,
 mo¿liwoæ skorzystania z oferty ubezpieczeniowej.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK,
S£U¯YMY PROFESJONALN¥ PORAD¥:
Oddzia³ 2 w Kielcach ul. Weso³a 47/49, tel. 3400136
Oddzia³ 4 w Kielcach ul. Kryszta³owa 4, tel. 3456638
Oddzia³ 5 w Kielcach Os. Barwinek 28 B, tel. 3616090
Oddzia³ 6 w Kielcach ul. Seminaryjska 28a, tel. 3614520
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³a nam dalsz¹ edukacjê taneczn¹ w klubie
"S³oneczko". Jako siedmioletnia dziewczynka nie by³am zachwycona zmian¹ miejsca æwiczeñ. Na szczêcie decyzjê podjêli
rodzice i rozpoczê³a siê moja przygoda ze
S³oneczkiem. Potrzebowalimy czasu,
aby zintegrowaæ siê z tancerzami S³oneczka. Dziêki wspólnemu pobytowi na obozie tanecznym, który odby³ siê na S³owacji, poznalimy siê i zaczêlimy budowaæ
prawdziwe relacje przyjani.
Mija³y lata ciê¿kiej, wspólnej pracy. Kolejne turnieje dostarcza³y nam mnóstwo
emocji, prze¿ywalimy razem wiele radoci i rozterek. Nie by³y nam obce rozczarowania, gdy¿ nie zawsze pisane nam by³o
zwyciêstwo. Nauczylimy siê godnie znosiæ pora¿ki i byæ dla siebie ród³em wsparcia w trudnych chwilach. Jednoczenie radowalimy siê ze zwyciêstw naszych kolegów i kole¿anek z klubu. Wspólne prze¿ycia jednoczy³y nas, sprawiaj¹c, ¿e nasz
klub wyró¿nia³ siê na tle innych. Tworzylimy nierozerwaln¹ rodzinê.
Najbardziej cieszy mnie to, ¿e mimo up³ywu lat my wci¹¿ mamy ze sob¹ kontakt,
spotykamy siê wspominaj¹c te piêkne
chwile, które prze¿ylimy w S³oneczku.
ANIA D¥BROWSKA

Weso³e lato
z Miniatur¹
W lipcu Klub Miniatura prowadzi³ zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji
Lato w miecie 2005. Uczestniczy³o w
nich 77 dzieci w wieku 6-14 lat. W ramach
w/w akcji realizowano ró¿norodne formy
aktywnego spêdzania czasu. Organizowano rajdy piesze, wyjcia na basen Per³a,
wizyty w Multikinie, zabawy w Centrum
Rozrywki Dzieciêcej Ja a tak¿e wycieczki autokarowe. Odwiedzilimy m.in. ZOO
w Krakowie, Schronisko Dzikich Zwierz¹t
w Ostrowie k/ Morawicy, Muzeum Garncarstwa w Cha³upkach, gdzie dzieci mog³y zapoznaæ siê i uczestniczyæ w procesie powstawania naczyñ glinianych.
W Tokarni dzieci pozna³y warunki ¿ycia
swoich dziadów i pradziadów. Na Zamku
Rycerskim w Sobkowie i na Zamku w Chêcinach dzieci mog³y przenieæ siê w czasy
redniowiecza i poczuæ jego atmosferê
uczestnicz¹c w zabawach i pokazach rycerskich, je¿d¿¹c konno, bryczk¹, koñcz¹c
spotkanie przy suto zastawionym stole.
Ponadto odbywa³y siê zajêcia klubowe,
muzyczne, plastyczne, sportowe i teatralne.
LIDIA BERNATEK

