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Nowa Filia Banku w Rawie Mazo-
wieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10j, 
której otwarcie odbyło się 4 lutego 
2009 roku, jest najnowszą placówką 
BS w Białej Rawskiej. 

To już trzecia placówka Banku w tym 
mieście. Monika Boguszewska, dyrektor 
rawskiego Oddziału Nr 1, któremu podle-
ga Filia, jest przekonana, że szybko zdo-
będzie ona swoją grupę klientów, gdyż jej 
siedziba znajduje się przy głównej ulicy 
miasta. W tej jego części dotąd nie było 
placówek bankowych, więc BS w Białej 
Rawskiej postanowił wyjść naprzeciw fi -
nansowym potrzebom mieszkańców i przed-
siębiorców, którzy mają w pobliżu sie-
dziby swoich fi rm. 

Wyróżniająca się z otoczenia bryła 
budynku i elegancko wyposażone wnę-
trze, to już standard nowych placówek 
Banku. Filia, jak informuje dyrektor Od-
działu, będzie miała charakter placówki
o komercyjnym charakterze. Wśród pierw-
szych jej klientów przeważają osoby 
indywidualne, które zakładają rachunki 

Nowa placówka 
w Rawie Mazowieckiej

dokończenie na str.2

Komentarz
Początek nowego roku to czas oce-

ny tego, co przyniósł 2008 r. Nie ina-
czej jest w naszym Banku, którego wy-
niki napawają optymizmem, pomimo
rysującego się kryzysu gospodarcze-
go. 

W dzisiejszych czasach dla klientów 
każdego banku istotnym staje się wybór 
instytucji fi nansowej, która zapewni bez-
pieczeństwo funkcjonowania fi rm, gospo-
darstw rolnych, a także gospodarstw do-
mowych. Klienci stają się coraz bardziej  
świadomi, że mają szansę wyboru: czy 
środki fi nansowe, z których korzystają 
powinny pochodzić z polskich banków
i czy pieniądze, które  zarobili ciężką pracą 
powinny być lokowane w instytucjach fi -
nansowych z polskim rodowodem kapi-
tałowym. Coraz większa liczba klientów 
zadaje sobie tez pytanie: czy zyski in-
stytucji fi nansowych, z których usług ko-
rzystali, trafi ają do polskiego krwiobiegu 
gospodarczego, czy też transferowane są 
za granicę - zasilając konta zagranicznych 
właścicieli, zainteresowanych jedynie ma-
ksymalizacją zysku.

dokończenie na str.2

Wszelkiej pomyślności, Wszelkiej pomyślności, 
spokojnych i zdrowychspokojnych i zdrowych

Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych
wszystkim Klientom wszystkim Klientom 
i Członkom naszego Bankui Członkom naszego Banku
składa Rada Nadzorcza i Zarządskłada Rada Nadzorcza i Zarząd
Banku Spółdzielczego Banku Spółdzielczego 
w Białej Rawskiejw Białej Rawskiej
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dokończenie ze str.1  Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej

W związku z tymi wątpliwościami, 
stwierdzam, że odpowiednie kryteria 
spełnia Bank Spółdzielczy w Białej Raw-
skiej, dysponujący jedynie polskim, włas-
nym kapitałem, który dzięki rozsądnej 
polityce kredytowej oraz zaufaniu klientów 
powierzających mu swoje oszczędności, 
osiągnął najlepsze w swojej historii wyniki. 
Źródła tych sukcesów upatrywać należy 
także w ścisłym związku Banku z rynkiem 
lokalnym. Pod względem sumy bilansowej 
na koniec ubiegłego roku, która wyniosła 
443 miliony złotych, zajął on 5 miejsce
w grupie 350 banków zrzeszonych w gru-
pie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 
Suma bilansowa odpowiada wielkości 
aktywów banku i ilustruje jego aktywność.

Znacznemu wzrostowi uległy także
fundusze własne, czyli kapitały, osiąga-
jąc poziom 25 828 tys. złotych. To jest
ważna informacja dla członków Banku, 
gdyż właśnie one są najbardziej ren-
townym składnikiem aktywów, a także 
zapewniają bezpieczeństwo środkom  
złożonym jako depozyty. Zebranie Przed-
stawicieli, które będzie obradować
w czerwcu br., większość wypracowane-
go przez Bank zysku przeznaczy za-
pewne na dalsze zwiększenie jego
kapitałów. Na tym właśnie polega spe-
cyfi ka bankowości spółdzielczej, że zysk 
wypracowany przez Bank nie opuszcza 
granic regionu i powracając „do gry” w po-
staci zwiększonego kapitału, służy lokal-
nej społeczności i pozwala w kolejnych 
latach przeznaczyć więcej pieniędzy na 
kredyty, o które jak wiemy, nie jest dziś 
łatwo na rynkach fi nansowych.

Dwa mierniki określające pracę Banku
warte są moim zdanie szerszego upow-
szechnienia. Pierwszy to tzw. obligo kredy-
towe, czyli ogólna wartość środków, które
Bank przeznaczył na akcję kredytową. 
W ubiegłym roku zamknęła się ona 
kwotą 331 665 tys. zł, a wykres za-
mieszczony poniżej ukazuje wielkość ze-
szłorocznego wzrostu w stosunku do lat
ubiegłych. Wszelkim niedowiarkom i kry-
tykom bankowości spółdzielczej chciał-
bym powiedzieć, że gdyby podobne wska-
źniki osiągnęły wszystkie banki w Polsce, 
kryzys miałby znacznie mniejszy zasięg.

Podobnie wysoką dynamikę odnoto-
waliśmy w wysokości składanych depo-
zytów w Banku Spółdzielczym w Białej 
Rawskiej, czyli drugiego z mierników okre-
ślających jego osiągnięcia. Zarząd Banku 
odnotowuje to z dużym zadowoleniem, 
gdyż z jednej strony stanowią one realną 
szansę zwiększania akcji kredytowej,
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a z drugiej odzwierciedlają zaufanie, 
jakim klienci obdarzają nasz Bank. 

W minionym roku rozszerzył się te-
ren działania Banku, zakończyliśmy mo-
dernizację kolejnych naszych placówek 
i od podstaw zorganizowaliśmy nowe. 
W 2009 roku chcemy skupić się na 
umacnianiu pozycji Banku w regionie, 
gdyż zdaniem Zarządu Banku, osiągnął 
on już optymalną wielkość, jeżeli chodzi 
o zasięg działania. W trudnym dla go-
spodarki naszego regionu i całego kraju 
bieżącym roku, naczelnym zadaniem bę-
dzie umacnianie pozycji rynkowej oraz
praca nad zwiększaniem kapitałów do ta-
kiego poziomu, by w kolejnych latach za-
pewnić klientom sprawną i zgodną z ich 
oczekiwaniami obsługę fi nansową.

Witold Morawski 
Prezes Zarządu

Banku Spółdzielczego 
w Białej Rawskiej
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dokończenie ze str.1  Komentarz

oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz 
lokaty, a także osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą na własny rachunek. 

Sporym zainteresowaniem klientów 
cieszą się kredyty obrotowe i nowo-
czesny, dostępny przez całą dobę ban-
komat. Filia wyposażona jest w nowo-
czesny i wysokowydajny sprzęt kompu-
terowy, wspomagający pracowników przy
obsłudze klientów. W Filii pracują aktu-
alnie trzy osoby. 

Zapraszając do odwiedzin w nowej 
Filii przy ulicy Tomaszowskiej 10j w Ra-
wie Mazowieckiej, pani dyrektor zape-
wnia, że klienci Banku spotkają się tam z 
miłą i profesjonalną obsługą. 

Filia czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Wszelkie potrzebne informacje można
także uzyskać pod numerem telefonu 
tel. 046 814 60 55 lub 046 814 60 58 

Red.

Na pierwszym planie Monika Boguszewska – dyrektor Oddziału Nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Na 
drugim planie pracownicy nowo otwartej fi lii przy ul. Tomaszowskiej 10j: Joanna Niewdana, Anna 
Pawlikowska i Paweł Surdykowski
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Rozmowa z Januszem Różyckim, sta-
rostą grójeckim

Panie Starosto, w herbie powiatu uwi-
doczniona jest jabłoń. Czy sadownic-
two nadal stanowi podstawową gałąź 
gospodarki w powiecie?

Jest to najbardziej rozpoznawalny 
symbol naszego powiatu. Często nazy-
wamy on jest „największym sadem” w Pol-
sce. Około 30 proc. powierzchni powia-
tu zajmują sady. Jesteśmy też jednym
z większych powiatów w województwie, 
gdyż mieszka tu blisko 100 tys. mieszkań-
ców. Usługi związane z sadownictwem 
oraz z przetwórstwem i przechowywa-
niem produkcji sadowniczej są zdecy-
dowanie dominującym składnikiem ca-
łej gospodarki w powiecie, a co za tym 
idzie również podstawowym źródłem 
utrzymania mieszkańców.

Czy mała i średnia przedsiębiorczość 
staje się alternatywą dla tej gałęzi 
lokalnej gospodarki?

Taka przedsiębiorczość rozwija się
u nas intensywnie. Jesteśmy powiatem,
w którym liczba małych i średnich przed-
siębiorstw jest jedną z większych w kraju,
ale nie zagraża to dominującej pozy-
cji sadownictwa i przetwórstwa. Jesteś-
my jednocześnie powiatem „przywar-
szawskim” i to położenie ma istotne zna-
czenie dla naszej gospodarki. Mamy bo-
wiem „pod bokiem” duży rynek zbytu dla
produkcji i usług, które oferuje powiat
grójecki. Mała odległość od stolicy 
ma też duży wpływ na poziom bez-
robocia, które dotąd nie było u nas

wysokie. Powiat jest dobrze skomuni-
kowany z Warszawą, choć powszechnie 
znane są problemy z przepustowością 
dróg na tej trasie. Wszyscy czekamy na 
jej poprawę, ale to już znajduje się poza 
kompetencjami starostwa.

Dotykamy problemu infrastruktury, 
który jak powszechnie wiadomo ma 
decydujący wpływ na rozwój powiatu.

Na tle innych powiatów województwa 
mazowieckiego prezentujemy się dobrze.
Infrastruktura to w większości zadania 
samorządów gminnych, z którymi ściśle 
współpracujemy. Bardzo liczymy na to, że 
po modernizacji linii kolejowej Warszawa 
– Radom poprawi się komunikacja we 
wschodniej części powiatu, a więc w gmi-
nach Warka i Chynów.

Do zadań starostwa należy organizacja 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Mamy pod opieką 14 placówek oświa-
towych, które w ostatnim okresie zostały 
poważnie doinwestowane, ale oświata 
wymaga nieustannych nakładów, jeśli 
chce się zapewnić wysoki poziom na-
uczania.

Jednak cały postęp w powiecie uwa-
runkowany jest poziomem fi nansów 
dostępnych jego władzom.

Połowę budżetu stanowi subwencja 
oświatowa, a pozostałe środki to część
odpisu od podatku PIT i CIT mieszkań-
ców powiatu. Niepokoi nas spowolnienie 
gospodarcze i ewentualne zmniejszenie 
dochodów ludności, co z kolei spowoduje 
spadek wpływów do budżetu starostwa. 

Największy polski sad

Mamy też dochody z tytułu realizacji włas-
nych zadań starostwa, czyli Wydziału 
Komunikacji czy powiatowej geodezji. 
Realizujemy również zadania zlecone 
nam przez administrację państwową, 
na które otrzymujemy środki z budżetu 
państwa.

Czy tych środków starcza na realizację 
zadań starostwa?

Gdybyśmy zajmowali się jedynie ad-
ministrowaniem, to potrzeby byłyby zas-
pokajane, ale naszym zadaniem jest 
zapewnienie rozwoju powiatu, a takie 
działania mogą być przeprowadzane 
jedynie dzięki środkom pozyskiwanym 
z zewnątrz. Mogłyby to być środki euro-
pejskie, ale one tak na prawdę jeszcze 
nie ruszyły. Pewne środki pozyskujemy 
ze współpracy z samorządami gmin, spo-
ro środków udaje się nam uzyskać z Urzę-
du Marszałkowskiego. Zaciągamy też kre-
dyty oraz wypuszczamy obligacje powia-
towe. Powiat się rozwija, budżet stale się 
zwiększa, więc systematycznie spłacamy 
kredyty, nie zadłużając się głębiej.

W powiecie działa kilka banków spół-
dzielczych. Czy starostwo dostrzega 
ich działalność?

Oczywiście, ponieważ te banki są
głęboko osadzone w lokalnej gospo-
darce i mają od wielu lat stałych klientów. 
W wyniku złożenia najlepszej oferty prze-
targowej, od niedawna budżet Starostwa 
Powiatowego w Grójcu obsługuje Bank 
Spółdzielczy w Białej Rawskiej. Czyni to 
bardzo sprawnie, więc nie jestem zdzi-
wiony, że należy on do największych
i najbardziej dynamicznych banków spół-
dzielczych w kraju.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej MalanowskiSiedziba Starostwa Powiatowego w Grójcu
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    Kredyt pomostowy Kredyt pomostowy 
          na fi nansowanie projektów objętych         na fi nansowanie projektów objętych

     dofi nansowaniem     dofi nansowaniem
          ze środków Unii Europejskiej          ze środków Unii Europejskiej

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej oferuje kredyty pomostowe 
fi nansujące projekty w ramach programów operacyjnych na 
lata 2007 - 2013:

1) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG),
2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),
3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
5) Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora
    Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich,
6) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów
    Wspólnotowych.

• Kredytujemy do 85 % całkowitej wartości 
  planowanego przedsięwzięcia;
• Okres kredytowania do 10 lat;
• Korzystne oprocentowanie;
• Niska prowizja od kwoty udzielonego kredytu;
• Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu;
• Zapewniamy proste procedury i szybką decyzję kredytową.

Zapraszamy do naszych placówek!

Jan Kołacz przed 19 laty założył 
fi rmę Handlowo Usługową „Kolsad”, 
która jest liczącym się w regionie 
eksporterem owoców z siedzibą
w Grójcu. 

Właściciel jest doświadczonym sa-
downikiem, prowadzącym dodatkowo 
wraz synem 15-hektarowe gospodar-
stwo sadownicze. Praktykę w handlu
nabył pracując w spółdzielni ogrodni-
czej, a następnie w jednym z licznych 
tu prywatnych przedsiębiorstw handlo-
wych. Wreszcie podjął decyzję o rozpo-
częciu działalności na własny rachunek 
i nawiązał kontakty z Bankiem Spół-
dzielczym w Błędowie, który dziś jest 
Oddziałem BS w Białej Rawskiej. 

Jan Kołacz dobrze wspominał tam-
ten okres współpracy z błędowską pla-
cówką, więc po przeniesieniu siedziby 
„Kolsadu” do Grójca, kontynuował współ-
pracę z tutejszym Oddziałem BS
w Białej Rawskiej.

Głównymi odbiorcami owoców sku-
powanych przez pana Kołacza są im-
porterzy ze wschodniej części Euro-
py. Firma stara się kompleksowo obsłu-
giwać swoich partnerów, reeksportując 
na rynek wschodni te odmiany jabłek, 
które w Polsce nie są dostępne lub jest 
ich ograniczona ilość. W ubiegłym roku 
odbiorcy zakupili w Kolsadzie około 
6 tys. ton polskich jabłek i 2 tys. ton 
odmian zakupionych we Francji oraz 
Hiszpanii. 

Jan Kołacz potwierdza znaczne zao-
strzenie kryteriów odbioru zamówionych 
owoców przez wschodnich kontrahen-

tów. Konkurencja na rynku jest ogro-
mna i niedotrzymanie parametrów ja-
kościowych grozi utratą klientów. Dla-
tego tak wiele zależy w tej kwestii od 
dostawców owoców mających umowy
z „Kolsadem”. Firma dysponuje włas-
nym zapleczem, z chłodnią o kontrolo-
wanej atmosferze, zdolną przechować 
500 ton jabłek. 

Dotychczasowe wielokrotne próby, 
podejmowane w celu zjednoczenia się 
sadowników, kończyły się fi askiem,
a zdaniem Jana Kołacza taka potrzeba 
staje się coraz bardziej pilna. Obecnie 
uczestniczy on w pracach grupy produ-
cenckiej Eurosad. W planie jest wspól-
na inwestycja grupy, która ma już skon-
kretyzowane plany zbytu owoców z sa-
dów członków grupy. O opłacalności 
produkcji sadowniczej będzie w niedłu-
gim czasie decydowała wyłącznie ja-

kość – mówi Jan Kołacz. – Dlatego
myślimy o wspólnym sortowaniu, pako-
waniu i standaryzowaniu jabłek.

Właściciel „Kolsadu” utrzymuje kon-
takty handlowe także z pozostałymi 
polskimi zagłębiami produkcji sado-
wniczej. Jego dostawy często uzupeł-
niają jabłka z sandomierskich i sądec-
kich sadów. 

Przyszłość polskiego sadownictwa 
–dodaje pan Jan – spoczywa tylko i wy-
łącznie w naszych rękach, a odpowie-
dzialność za jakość owoców w równej 
mierze powinni ponosić handlowcy i pro-
ducenci, którzy niekiedy zapominają
o podstawowych prawach rynku: zawie-
dziony klient poszuka innego dostawcy 
i lepszego towaru!

B.M.

Jakość podstawą dobrych kontraktów
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Super ofertaSuper oferta
dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

J U N I O RJ U N I O R
Jeśli chcesz sam zarządzać 
swoimi fi nansami, 
odwiedź nasz Bank 
z Rodzicem lub Opiekunem.

Co nas wyróżnia?
0 zł – otwarcie rachunku
0 zł – prowadzenie rachunku
0 zł – prowizja od wpłat i wypłat
0 zł – za użytkowanie kart bankomatowej

Odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku. 

Zapraszamy!Zapraszamy!

Firma PPHU TRAK S.C. Urszuli 
Masłowskiej w Tworkach w gminie Ja-
sieniec nie mogłaby prowadzić dzia-
łalności w obecnym zakresie bez kre-
dytu udzielonego przez Bank Spół-
dzielczy w Białej Rawskiej. 

Pozyskanie kredytu stanowiło dla pani
Masłowskiej nie lada problem, mimo że 
przedstawiała innym bankom solidne za-
bezpieczenia. Dziś przyznaje, że wtedy 
to BS dopingował ją do szybszego pod-
jęcia decyzji. Inwestycja realizowana 
w 2007 roku kosztowała około miliona 
złotych i była realizowana w czasie bu-
dowlanego boomu, kiedy ceny materiałów 
budowlanych osiągnęły najwyższy po-
ziom. Obecna nowoczesna chłodnia jest
w stanie przyjąć na raz 600 ton owoców,
tj. około 30 TIR-ów. Jabłka przechowywane 
w kontrolowanej atmosferze, w której 
kilkunastokrotnie zmniejsza się stężenie
tlenu i znacznie zwiększa obecność dwu-
tlenku węgla, pozwala przechowywać owo-
ce do następnych zbiorów – praktycznie 
nie pozbawiając ich walorów smakowych 
oraz estetycznych. W większości odbiera 
je jedna z moskiewskich fi rm. 

To solidny i przewidywalny partner
– mówi Urszula Masłowska. – Dotychcza-
sowa kilkuletnia współpraca nie przyniosła 
większych problemów. Warunkiem dobrej
współpracy jest z naszej strony dochowanie 
wysokiej jakości eksportowanych owo-
ców. Rynek rosyjski staje się rynkiem wy-
magającym i aby spełnić te kryteria, mu-
simy mieć pewność, że sadownicy, od któ-
rych skupujemy jabłka do dalszej sprze-
daży, również w dostarczanych nam 

partiach towaru będą
się kierować tą zasa-
dą. 

Firma eksportuje 
także niewielkie ilości 
truskawek, borówki 
amerykańskiej i jab-
łek do krajów skan-
dynawskich. Urszula
Masłowska ufnie spo-
gląda w przyszłość, bo
sadownictwo to w dalszym ciągu produkcja 
z perspektywami na dobrą przyszłość. 

Kryzysy w produkcji sadowniczej zda-
rzają i w naszym klimacie są nie do uni-
knięcia. Sadownictwo to dziedzina wyma-
gająca od nas wielkiej wiedzy, inwesto-
wania i staranności – mówi współpracujący 
z Urszulą Masłowską Sylwester Woź-
niak. – Musi ono być  prowadzone na 
wysokim poziomie. Z zakupem jabłek prze-
mysłowych nie mamy problemu, ale z ja-
błkiem przeznaczonym na eksport zdarzają 
się różne przypadki, na przykład niektórzy 
nasi kontrahenci próbują przemycić towar 
gorszej jakości Trzeba jednak wiedzieć, że 
w dalszej perspektywie nie da się dłużej 
eksportować towarów bez zapewnienia 
ich wysokiej jakości i prawidłowego kon-
fekcjonowania. Jako eksporterzy jedziemy 

Smakowity biznes

na tym samym wózku, co producenci owo-
ców.

Firma pani Urszuli Masłowskiej nie ogra-
nicza się jedynie do skupu i sprzedaży 
jabłek. Prowadzi również handel borów-
kami amerykańskimi, truskawkami, wiśnia-
mi śliwkami i czereśniami. Na stałe za-
trudnieni są w PPHU TRAK dwaj kierowcy, 
a w szczycie skupu – większa ilość pra-
cowników sezonowych. Ważne jest dla 
nas bieżące wsparcie fi nansowe, jakie 
otrzymujemy w grójeckim Oddziale BS 
w Białej Rawskiej, z którym aktualnie 
współpracujemy – mówi Urszula Masłow-
ska. – Oddział jest w stanie spełnić 
wszystkie potrzeby, zapewnić środki ko-
nieczne do prowadzenia tego typu dzia-
łalności, którą podjęliśmy się prowadzić.

Nat.

Sylwester Woźniak współpracujący z P.P.H.U. 
TRAK. S.C.

Jabłka przechowywane w nowoczesnych chłodniach nie tracą walorów 
odżywczych i smakowych
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Informujemy, 
że od listopada 
2008 r. w Banku 
Spółdzielczym 

w Białej Rawskiej, tak jak we wszys-
tkich bankach krajowych, obowiązuje
podwyższony limit gwarancji środków
zgromadzonych w Banku przez jedne-
go deponenta. Rękojmię wypłacalności 
daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 
który ustalił ten limit na poziomie rów-
nowartości 50 tys. euro.

W przypadku środków na rachunkach 
wspólnych (np. współmałżonków) limit 
gwarancji 50 000 euro dotyczy każdego 
ze współposiadaczy rachunku. Ochro-
nie podlegają imienne depozyty złotowe 
i walutowe:
• osób fi zycznych,
• osób prawnych,
•  jednostek organizacyjnych, nie mających 

osobowości prawnej, o ile posiadają 
zdolność prawną,

•  szkolnych kas oszczędności i praco-
wniczych kas zapomogowo – pożycz-
kowych.

Wszystkie środki zgromadzone
w banku przez jedną osobę, niezale-
żnie od tego na ilu rachunkach (np. lo-
kat terminowych, bieżących, oszczę-
dnościowo-rozliczeniowych), traktowa-
ne są jako jeden depozyt.

Niezależnie od waluty, w jakiej nomi-
nowany jest depozyt, wypłata środków 
gwarantowanych następuje w PLN.

Szczegółowe informacje na temat sy-
stemu gwarantowania depozytów banko-

W ofercie Banku Spółdzielczego w Bia-
łej Rawskiej pojawiła się nowoczesna 
karta płatnicza Visa Electron online. 
Karta płatnicza Visa Electron zastą-
pi dotychczas stosowane karty. Umożli-
wi ona kontrolowanie aktualnego stanu
konta w trakcie realizacji transakcji w do-
wolnym miejscu na świecie.
Karta ma wiele zalet:
•  autoryzacja transakcji oparta jest na ak-

tualnym saldzie – operacje wykonywane 
przy użyciu karty są równocześnie ewi-
dencjonowane na rachunku klienta,

•  środki, które wpływają na rachunek kli-
enta, w tej samej chwili są do jego dyspo-
zycji,

•  następuje wyeliminowanie procederu 
wyłudzeń środków z rachunków banko-
wych za pomocą kart płatniczych na 

Karta płatnicza 
VISA Electron online

podstawie salda z poprzedniego dnia.
Kartę można zastosować do:
•  wypłaty gotówki w bankomatach ozna-

czonych emblematem VISA, VISA Ele-
ctron lub PLUS,

•  pobrania gotówki przy okazji płace-
nia kartą za codzienne zakupy (usługa 
VISA cash back),

•  wypłaty gotówki w jednostkach banków 
członkowskich organizacji VISA, ozna-
czonych emblematem VISA, VISA Ele-
ctron,

•  płatności za towary w internecie i usłu-
gi w sklepach oraz punktach handlo-
wo - usługowych oznaczonych VISA
i VISA Electron,

•  sprawdzenia aktualnej wysokości wol-
nych środków na rachunku w banko-
matach świadczących taką usługę.

wych można znaleźć na stronie inter-
netowej www.bfg.pl lub pod numerami 
telefonów: 
0-800 56 93 41 (połączenie bezpłatne), 
0-22 583-09-42, 0-22 583-09-43 oraz 
0-22 583-09-45.                               red.

Nowy limit  gwarancji

W ostatnich dniach lutego Rada Po-
lityki Pieniężnej na drugim posiedze-
niu podjęła po raz kolejny decyzję o ob-
niżeniu podstawowych stóp procen-
towych NBP. Skala obniżki była tym
razem niższa i wyniosła 0,25 pkt. proc.
Jest to reakcja na zjawiska zachodzą-
ce na polskim rynku fi nansowym i co-
raz bardziej widoczne spowolnienie go-
spodarcze w Polsce. Przejawem tych
tendencji jest potwierdzony w stycz-
niowym raporcie GUS spadek produk-
cji przemysłowej o prawie 13% w skali
r/r oraz wzrost stopy bezrobocia, któ-
ra wg prognoz Ministerstwa Pracy, 
w styczniu 2009 roku wyniosła 10,5 
proc., w porównaniu z 9,5 proc. w gru-
dniu ub.r. 

Silniejsze niż wcześniej oczekiwano 
spowolnienie tempa krajowego wzrostu 
gospodarczego jest w dużej mierze efe-
ktem pogłębiającego się spadku tempa
wzrostu gospodarczego za granicą, w tym
zwłaszcza u głównych partnerów handlo-
wych Polski. Wpływa to na pogarszanie
się optymizmu podmiotów gospodarczych
(zarówno przedsiębiorstw, jak i konsu-
mentów). Dodatkowym czynnikiem jest
również utrudniony dostęp do kredytu, wy-
nikający ze znacznego zaostrzenia wa-
runków kredytowych przez banki komer-

Kryzys przyciągn

Nowa usługa!
Internet Banking dla fi rm

posiadających w naszym Banku rachunek bieżący 
lub pomocniczy w PLN umożliwia
• korzystanie z usług bankowych 
   za pośrednictwem internetu
• dostęp do rachunków 
   z dowolnego miejsca na świecie
• dostęp do rachunków 
   przez 24h 7 dni w tygodniu
• bezpieczeństwo – elektroniczny podpis, szyfrowana
   transmisja danych
• aktualne kursy walut
• podział rachunków na jednostki organizacyjne fi rmy

Więcej informacji na stronie www.bsbr.pl 
lub w placówkach naszego Banku!



Pionowo:Pionowo:
A1A1 kobieta na koniu
A15A15 może być trasowany albo własny
B8B8 leniuch inaczej
C1C1 mąż mamy
C11C11 ojciec i matka
D5D5 klient w urzędzie
D17D17 krupczatka, razowa lub ziemniaczana
E1E1 jemu przygania kocioł
F7F7 ściana, która płaci
F17F17 w parze z ciotką
G1G1 działo wynalezione w Chinach
G14G14 mały Aleksander
H11H11 okrzyk zachwytu
I3I3 może się przebrać, a potem jest źle
J8J8 trąba powietrzna
J16J16 część spłaty
K3K3 komórkowy, stacjonarny, satelitarny...
L11L11 kolega, przyjaciel, sojusznik
Poziomo:Poziomo:
1A1A podpis sławnej osoby do kolekcji

3A3A Tym, Linda, Pazura, Gajos...
3G3G włochaty przodek słonia
5D5D ma ją wiśnia, brzoskwinia, śliwka
5K5K po sol
6A6A schodzi w głębię
7K 7K po mi
8A8A ma ją nadajnik, przekaźnik i odbiornik
8H 8H Grzegorz, piłkarz
9J 9J w parze z nim
10D10D potoczne określenie urzędu ministra
11A11A cegła na cegle, a na niej cegła
11J 11J metalowy do łączenia metali
12B12B ochrania kolej
12F12F najmniejszy Nissan
14B14B nie rzadko
14J 14J cienka w talii, ale zła
15G15G król zwierząt
16J16J ..., dwa, trzy
17A17A ciastka z Wadowic
18I18I kompan Portosa i Aramisa
19A19A wybór króla

(C-14) (B-8, G-1, A-11, H-17)(C-14) (B-8, G-1, A-11, H-17)
(C-14, A-1, L-13, F-5, L-16, A-19)(C-14, A-1, L-13, F-5, L-16, A-19)

(C-3, G-19, J-11, C-15, K-18)(C-3, G-19, J-11, C-15, K-18)
(C-15) (A-18, L-16, L-17, F-7, A-17, D-1)(C-15) (A-18, L-16, L-17, F-7, A-17, D-1)
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Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach Banku lub nadsyłać na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła 
II 38, 96-230 Biała Rawska do 10 czerwca 2009 r. Wśród nadesłanych rozwiązań z nr 10 naszego pisma upominki od Banku otrzymują: 
Przepiórzyńska Helena z Tarczyna, Tadeusz Boczek z Rawy Mazowieckiej, Rogozińska Zofi a z Wilkowa, Ambrozik Sławomir z Małej Wsi, 
Grotkowska Renata z Brwinowa, Brzozek Marcin z Woli Pękoszewskiej, Biedrzycka Marianna z Załusek, Ptasińska Zofi a z Konstantynowa, 
Wieczorek Iwona z Domaniewic, Magiera Radosław z Sadkowic. Serdecznie gratulujemy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Białej 
Rawskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29-08-1997 r. Dz. U. Nr 133, poz 883).

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(hasło)

(imię i nazwisko)

(adres)

.......................
(podpis)

gnie inwestorów? 
cyjne. Pomimo wzrostu nadpłynności se-
ktora bankowego, koszt kredytu utrzy-
muje się na stosunkowo wysokim po-
ziomie, co wynika z wysokiej premii za ry-
zyko zawartej w rynkowych stopach
procentowych i podwyższonych marż.
Pomimo tych pesymistycznych oznak kry-
zysu, zdaniem prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego Sławomira Skrzypka – „...tym, 
co wyróżnia nasz kraj na tle innych krajów 
europejskich - zarówno regionu, jak i stre-
fy euro - jest to, że Polska jest mniej 
uzależniona od eksportu...” Optymizm 
wykazuje również Prezes Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 
Thomas Mirow, który na koniec lutego br. 
powiedział w wywiadzie dla „Le Figaro”, 
że jego zdaniem Polska daje sobie radę 
z kryzysem w sektorze bankowym lepiej 

niż jej sąsiedzi z Europy Wschodniej.  
Potwierdzeniem tych opinii jest widocz-
na coraz bardziej konsolidacja produkcji 
fi rm z Europy Zachodniej, które zamie-
rzają przenieść produkcję ze swoich 
krajów do Polski. Nasz kraj wraca do łask 
zachodnich inwestorów. Na korzyść Polski 
będą działać: kryzys, tani złoty, koniec 
wzrostu pensji i utrata wiarygodności 
Ukrainy. 
Na tle tych wielkich procesów gospodar-
czych sektor banków spółdzielczych potwier-
dził po raz kolejny swoją zdolność do
przetrwania w trudnych czasach. Spraw-
dzają się jego zasady działania, jako lo-
kalnych instytucji fi nansowych, odpornych
na pokusy spekulacji na rynkach kapi-
tałowych, wspierających jednocześnie 
rozwój lokalnych podmiotów gospodar-
czych i prowadzących obsługę bankową 
ludności. Oferta banków spółdzielczych
jest skrojona wedle lokalnych potrzeb i gwa-

rantuje korzyści zarówno osobom lokują-
cym swoje środki, jak i fi nansującym swoją 
działalność. Dlatego powtarzamy – wspie-
rajmy banki spółdzielcze, bo są dobre
i nasze.

Andrzej Nowicki, ekonomista 



Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4 m 32, 03 – 536 Warszawa, tel. 0606 743 777 lub 0510 838 965, e-mail: biomal@wp.pl
Druk: Alterna

Centrala
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38, sekretariat - tel. 046 813 14 30, fax 046 813 14 31,

Oddziały
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38      tel. 046 813 14 45,  tel./fax 046 813 14 31      bankomat 24h
05 – 620 Błędów, ul. Długa 5                       tel. 048 668 00 07,  tel./fax 048 668 00 17     bankomat 24h
05 – 840 Brwinów, ul. Leśna 7 A                   tel. 022 729 69 27,  tel./fax 022 729 58 45      bankomat 24h
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 15       tel. 048 664 01 52,  tel./fax 048 664 01 53      bankomat 24h
96 – 111  Kowiesy                                           tel. 046 834 95 19,  tel./fax 046 831 70 82      bankomat 24h
05 – 822 Milanówek, ul. Kościuszki 28       tel. 022 724 69 75,  tel./fax 022 755 87 85      bankomat 24h
05 – 640 Mogielnica, ul. Mostowa 19        tel. 048 663 56 23   fax 048 663 56 37                   bankomat 24h
96 – 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1       tel. 046 857 28 00,  tel./fax 046 857 22 31       bankomat 24h
26 – 420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Warszawska 20  tel. 048 674 12 57,  tel./fax 048 674 18 64      bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14       tel. 046 814 69 04,  tel./fax 046 815 15 41      bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 9a  tel. 046 814 48 90,  tel./fax 046 814 48 90        bankomat 24h 
96 – 232 Regnów                                           tel. 046 813 16 64,  tel./fax 046 813 16 26              bankomat 24h
96 – 206 Sadkowice          tel. 046 815 66 14   fax 046 815 66 24       bankomat 24h
05 – 555 Tarczyn, ul. Komornicka 5,                           tel. 022 727 94 20,     fax 022 727 94 26                   bankomat 24h 

96 – 214 Cielądz         tel. 046 815 20 30,     fax 046 815 20 90                  bankomat 24h
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1 H,       tel./fax 022 729 19 62        bankomat 24h
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10j      tel. 046 814 60 55      tel./fax 046 814 60 68      bankomat 24h

Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4           bankomat 24h
Hotel Ossa Congress&SPA Ossa 1              bankomat 24h

http://www.bsbr.pl, e-mail: bank@bsbr.pl 
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Filie

BANK POLSKIBANK POLSKI
100% kapitału 

pochodzenia polskiego
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