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Komentarz
Dobiegł końca cykl zebrań grup człon-

kowskich, tradycyjnie poprzedzających 
Zebranie Przedstawicieli, na których Za-
rząd informował o wynikach osiągnię-
tych w ubiegłym roku oraz o prorozwo-
jowych działaniach Banku. 

Obszernie informował także o tym prezes 
Witold Morawski w poprzednim numerze 
Spółdzielczego Informatora Bankowego.
24 czerwca br. Zebranie Przedstawicieli (naj-
wyższy organ instytucji spółdzielczej) doko-
na ostatecznej oceny pracy Banku. Z danych
ekonomicznych wynika, że Zarząd dobrze 
organizował jego pracę, osiągając znaczne 
wzrosty we wszystkich wskaźnikach, w tym
w wysokości funduszy własnych. Ich wyso-
kość w głównej mierze decyduje bowiem 
dziś o sile ekonomicznej banku, jego docho-
dach, a także większej możliwości posze-
rzania akcji kredytowej.

„Pierwsza liga spółdzielcza”, w ten
sposób określa się w sektorze ban-
kowości spółdzielczej laureatów Kra-
jowego Rankingu „Wyróżniające się 
banki spółdzielcze” prowadzonym 
przez miesięcznik „Nowoczesny Bank 
Spółdzielczy”. 

Czasopismo wyróżniło 100 czołowych 
banków spółdzielczych w dwóch kate-
goriach: potencjału rozwoju (z uwzglę-
dnieniem takich kryteriów jak: suma bi-
lansowa, wynik fi nansowy netto, kredy-
ty, depozyty, rachunki osób fi zycznych 
i prawnych) oraz efektywność działania 
(czyli dynamika wyników).

Z analizy danych na koniec grudnia 
ubiegłego roku wynika, że największy 
potencjał ekonomiczny wśród 579 dzia-
łających w Polsce spółdzielczych insty-
tucji fi nansowych posiadały: Krakowski 
Bank Spółdzielczy, Podkarpacki Bank
Spółdzielczy w Sanoku oraz Bank Spół-
dzielczy w Białej Rawskiej. Uzyskanie 

Pierwsza liga w Białej Rawskiej

Z rąk Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa Związku Banków Polskich Prezes Witold Morawski odbiera 
statuetkę za zdobycie trzeciego miejsca w rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

czołowego miejsca w kraju jest tym 
cenniejsze, że wyprzedzone zostały zna-
cznie większe i zasobniejsze banki spół-
dzielcze ze wszystkich trzech zrzeszeń. 
Wysokość wszystkich wskaźników osią-
gniętych przez nasz Bank, uplasowała go 
na trzecim miejscu w kraju. 

Analiza poszczególnych wskaźników 
wykazała, że pod względem sumy bilan-
sowej Bank zajmuje 9 miejsce w kraju,
z tytułu osiągniętego za ubiegły rok wyni-
ku fi nansowego – 5 miejsce, za wysokość 
zgromadzonych depozytów – 8 miejsce, 
a pod względem liczby prowadzonych 
rachunków osób fi zycznych – 7 miejsce.

Przedstawiając wyniki Rankingu reda-
ktor naczelny Nowoczesnego Banku 
Spółdzielczego Grzegorz Krekora po-
wiedział:”… dane przekazane nam w an-
kietach wskazują na stabilny rozwój po-
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„Pierwsza liga” polskich banków spółdzielczych. Od lewej: Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP,
Zbigniew Bodzioch – prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Witold Morawski – prezes naszego
Banku, Lesław Wojtas – prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Bank Orłem Agrobiznesu?

 – wicemarszałek 

Przyznanie takiej nagrody musi po-

Wśród nominowanych do kolejnej 
Bank 
, któ-

rego zasadnicza część klientów oraz człon-
ków pracuje właśnie w sektorze rolno – spo-
żywczym.

W trakcie uroczystości z rąk Jarosława 
Kalinowskiego – wicemarszałka Sejmu RP
dyplom potwierdzający nominowanie Ban-
ku do konkursu odebrała dla Banku wice-
prezes Elżbieta Lesiak. Za kilka miesięcy 
dowiemy się czy certyfi kat i statuetka Orła
Agrobiznesu trafi  do Banku Spółdzielczego 
w Białej Rawskiej.                               red.

Jarosław Kalinowski – wicemarszałek Sejmu i obec-
nie poseł do Parlamentu Europejskiego w towa-
rzystwie osób reprezentujących nominowane Banki 
do tytułu „Orła Agrobiznesu”: Elżbiety Lesiak 
– wiceprezes Zarządu BS w Białej Rawskiej i Rafa-
ła Marciniaka – prezesa BS w Piotrkowie Kujawskim

tencjału wyróżnionych Banków Spół-
dzielczych, co odzwierciedla wzrost ich
sumy bilansowej, (o 17 - 18 proc. w ko-
lejnych dwóch edycjach Rankingu).

Dzięki fi nansowaniu akcji kredyto-
wej lokalnymi depozytami, czołowe Ban-
ki Spółdzielcze posiadają w pełni bez-
pieczne i zdrowe portfele kredytowe. 
Systematycznie rosły też ich zyski 
(w 2007 roku o 33 proc. a w 2008 r.
o 35 proc.).

Uroczystość wręczenia statuetek oraz
certyfi katów odbyła się podczas dwudnio-

wego Forum Technologii Banków Spół-
dzielczych zorganizowanego przez Zwią-
zek Banków Polskich, przy współudzia-
le zrzeszeń: Grupy BPS SA w Warsza-
wie, SGB SA w Poznaniu i MR Banku SA 
w Warszawie.

Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes 
Związku Banków Polskich wręczył wy-
różnienie dla Banku prezesowi Witoldowi 
Morawskiemu podczas uroczystej gali 
konkursowej.     

red.

Jak wynikało z dyskusji na zebraniach
grup członkowskich, istnieje wśród człon-
ków banku powszechne zrozumienie co 
do potrzeby przekazania wypracowanego 
w ubiegłym roku zysku na fundusz zaso-
bowy Banku.

Z danych, do jakich dotarliśmy, wyni-
ka, że pierwsze cztery miesiące tego ro-
ku, mimo skomplikowanej sytuacji na ryn-
kach fi nansowych oraz postępującego kry-
zysu w gospodarce, były dla Banku Spół-
dzielczego w Białej Rawskiej okresem, 
w którym w dalszym ciągu generował on 
zysk. Jest w tym na pewno zasługa jego 
władz, które prowadzą wyważoną politykę 
kredytową, ale także i odpowiedzialne po-
dejście klientów Banku do swych zobo-
wiązań fi nansowych. Rzetelność w rela-
cjach: bank – klient i klient – bank, to pod-
stawa sukcesu wszystkich uczestników te-
go układu. Szczególnego znaczenia nabie-
ra ona w dobie kryzysu gospodarczego, 
gdy przejrzystość tych relacji może mieć 
zasadniczy wpływ na łagodzenie jego 
skutków na lokalnym rynku. Warto jednak 
przy tych rozważaniach pamiętać, że 
ostrożność władz Banku w prowadzeniu 
akcji kredytowej wynika, ze szczególnej od-
powiedzialności za przyjęte depozyty. Owa
ostrożność okazała się być dzisiaj naj-
lepszą cechą banków spółdzielczych.

Redakcja

dokończenie ze str.1  Komentarz
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Jak ocenia pani Profesor rolę i dzi-
siejszą sytuację polskich banków 
spółdzielczych z punktu widzenia 
prezesa Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego oraz naukowca w dzie-
dzinie fi nansów i bankowości?

Bycie naukowcem i praktykiem po-
maga mi na „chłodno” analizować sy-
tuację polskiego sektora bankowego. 
W I kw. 2009 r. w stosunku do 2008 r. 
nastąpiło spowolnienie tempa rozwoju 
sektora banków spółdzielczych w Pol-
sce. Z powyższego stwierdzenia nie
należy jednak wyciągać zbyt pochop-
nych wniosków, bowiem wyniki roku
bieżącego odnoszone są do rekordowo
dobrych wyników roku poprzedniego, 
które stanowią bazę odniesienia. Pomi-
mo spowolnienia sektor banków spół-
dzielczych nadal się rozwija. W I kw.
2009 r. w sektorze banków spółdziel-
czych wzrosły aktywa i udzielone kre-
dyty (o 2%), natomiast wartość depo-
zytów sektora niefi nansowego zmniej-
szyła się (o 1%). Podkreślić należy jed-
nocześnie, że kwota depozytów zgroma-
dzonych w bankach spółdzielczych jest
wyższa od wartości udzielonych kredy-
tów o ponad 14 mld zł, co oznacza tzw.
dodatnią lukę płynności. Pomimo wzro-
stu kwoty należności zagrożonych, ja-
kość należności kształtowała się śred-
nio poniżej 2%, co jest wynikiem satys-
fakcjonującym. Pogorszenie jakości na-
leżności i wzrost kosztów działania przy-
czyniły się do spadku wskaźników ren-
towności, przy czym na koniec I kw. 2009 r.
żaden bank spółdzielczy nie wykazał 
straty netto. Podkreślić należy, że wyniki 
fi nansowe banków spółdzielczych ule-
gły pogorszeniu w znacznie mniejszym
stopniu niż wyniki banków komercyj-
nych. Zysk netto banków spółdzielczych
za I kw. 2009 r. stanowił średnio 81%
zysku wygenerowanego w I kw. 2008 r.,
podczas gdy w bankach komercyjnych 
relacja ta wyniosła 47%. Banki spółdziel-
cze są w mniejszym stopniu niż banki 
komercyjne narażone na niekorzystny 
wpływ aktualnych wydarzeń na rynkach 
fi nansowych, m.in. ze względu na: brak 
powiązań kapitałowych z zagranicznymi 
instytucjami fi nansowymi i nieznaczny 
wpływ zmian kursów walutowych na 
przychody oraz koszty z działalności 
operacyjnej, odrębnym zagadnieniem 

pozostaje wpływ kursu euro/zł na po-
ziom funduszy własnych banków spół-
dzielczych.

Skąd pochodzą środki fi nansowe
Funduszu gwarantujące bezpieczeń-
stwo dla powierzonych bankom środ-
ków?

Fundusz ma ustawowo zapewnione 
źródła fi nansowania swojej działalności. 
Katalog ustawowy jest otwarty, a zatem
można stwierdzić, że źródła nie są ogra-
niczone. Jednocześnie źródła te są zró-
żnicowane i przyjmują m.in. postać: 
środków odzyskanych z mas upadłości 
banków, funduszy ochrony środków 
gwarantowanych, które utrzymują ban-
ki, funduszu pomocowego tworzonego 
z opłat rocznych i innych funduszy 
własnych. Wskazać należy także, że 
Fundusz ma możliwość pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł fi nansowania m.in.
w postaci pożyczek i dotacji z budżetu 
państwa oraz kredytów z NBP.

Obok działalności gwarancyjnej 
Fundusz prowadzi także działalność 
pomocową. Jak podsumowuje pani
Prezes efekty funkcjonowania rund
aplikacyjnych, jako metody udostę-
pniania bs`om środków z Funduszu 
Rozwoju Banków Spółdzielczych 
(FRBS) na cele inne niż wynikające
z prowadzonych programów napraw-
czych?

Z FRBS mogą korzystać tylko banki 
spółdzielcze będące w dobrej kondycji 
fi nansowej. Ostatnia nowelizacja usta-
wy o funkcjonowaniu banków spółdziel-
czych, m.in. z inicjatywy BFG, rozsze-
rzyła możliwości korzystania przez ban-
ki spółdzielcze z FRBS. Obecnie banki 
spółdzielcze mogą wykorzystywać środ-
ki z FRBS także na przyszłe inwesty-
cje mające na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa depozytów lub poprawę stan-
dardów obsługi klientów. Po zmianie za-
sad korzystania z FRBS oczekiwaliśmy 
zwiększenia zainteresowania ze strony 
banków tą formą pomocy i nasze ocze-
kiwania spełniły się. Niestety w ramach 
FRBS dysponujemy stosunkowo małą
kwotą środków i nie jesteśmy w stanie

zaspokoić zapotrzebowania na środki
wszystkich ubiegających się o pomoc
banków. Działając w ramach ograniczo-
nych środków, BFG opracował system 
udzielania pomocy z FRBS w ramach 
rund aplikacyjnych. Dotychczas miała 
miejsce I runda, a zatem na daleko idą-
ce wnioski jest jeszcze za wcześnie. 
Wstępne obserwacje potwierdzają 
„szczupłość” środków dostępnych w ra-
mach FRBS w stosunku do potrzeb 
zgłaszanych przez banki. W ramach
I rundy aplikacyjnej wpłynęły 24 wnio-
ski na łączną kwotę 55 mln zł, podczas 
gdy kwota wolnych środków w ramach 
tej rundy wyniosła 37 mln zł. Po doko-
naniu analizy wniosków w I rundzie pod-
jęta została decyzja o udzieleniu pomo-
cy 18 bankom spółdzielczym. Sama in-
nowacyjna idea rozpatrywania wnios-
ków w ramach rund aplikacyjnych 
sprawdziła się i zamierzamy taki me-
chanizm utrzymać w przyszłości.

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Malanowski

Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Zaleską, 
prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska 
jest prezesem Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, Członkiem Zarządu 
International Association of Deposit 
Insurers (IADI), Przewodniczącą Gru-
py Badawczej European Forum of De-
posit Insurers (EFDI), Członkiem Pre-
zydium Komitetu Nauk o Finansach 
Polskiej Akademii Nauk.

    dla banków spółdzielczych
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Dla większości mieszkańców Podko-
wy Leśnej  kwiaciarnia Sonia mieszcząca 
się w centrum, przy ulicy Jana Pawła II, 
nieopodal Urzędu Miasta, jest miejscem 
powszechnie znanym, do którego zaglą-
dają, gdy zbliżają się ważne rodzinne lub 
towarzyskie wydarzenia, wymagające 
uświetnienia bukietem czy wiązanką 
kwiatów. 

W niewielkim pomieszczeniu pełnym 
różnego rodzaju kwiatów, roślin ozdobnych 
i dodatków znajduje się wszystko, co jest po-
trzebne do tworzenia kompozycji kwiato-
wych, ale prócz tego wszystkiego, co wi-
dzimy na niewielkiej powierzchni kwiaciar-
ni, potrzebny jest jeszcze talent osoby, któ-
ra potrafi łaby stworzyć prawdziwe dzieło 
sztuki. 

Taką umiejętność posiada pani Maria 
Serafi nowicz, właścicielka Soni. Kiedy przed
dwudziestu kilku laty zdecydowała się otwo-
rzyć kwiaciarnię, w panujących wówczas 
gustach Polaków przeważały z dzisiejsze-
go punktu widzenia „przaśne” bukiety z goź-
dzików, róż i królowej ówczesnych kwia-
tów – gerbery. Ubogi asortyment i niewy-
kształcone gusta nie wymagały we wczes-
nych latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku wielkiego kunsztu od osób sprzeda-
jących wiązanki. 

Ta sytuacja nie zadawalała jednak właś-
cicielkę nowo otwartej kwiaciarni w Podko-
wie Leśnej. Pani Maria uważnie obserwo-
wała zmiany zachodzące na rynku sprze-
daży kwiatów oraz pokazy mistrzów fl orys-
tyki, które zaczęto organizować wtedy w kra-
ju. Zwróciła też uwagę na zmieniają-
cy się gust klientów. Podkowa Leśna jest
w znacznej mierze miastem – sypialnią dla 
osób pracujących w Warszawie, ale także 
miejscowością, gdzie znaczny odsetek 

mieszkańców stano-
wią twórcy i ludzie
o wyostrzonym po-
czuciu smaku. Dla-
tego oferta kwiaciar-
ni musiała być atrak-
cyjna. 

Propozycje Marii
Serafi nowicz okaza-
ły się na tyle nietu-
zinkowe, że wśród
jej klientów pojawili się także mieszkańcy
pobliskiego Milanówka i Brwinowa. Dziś
kwiaciarnia Sonia realizuje zamówienia
z dostawą na telefon, a dla wygody kli-
entów, można w niej płacić kartami płat-
niczymi oraz składać zamówienia przez 
Internet, bądź telefonicznie.

Początki działalności gospodarczej pani
Marii Serafi nowicz nie były łatwe. Właści-
cielka kwiaciarni uczyła się prowadzenia 
biznesu głównie na własnych błędach. 
Kwiaciarstwo jest rodzajem działalności 
gospodarczej wymagającym wielkiego wy-
czucia. Zamówiony towar, a nie sprzedany 
– nie podlega zwrotowi. Żywot kwiatów jest
krótki, więc w rezultacie łatwo tu o „drogą” 
pomyłkę. W minionych latach w pracy kwia-
ciarni były także momenty krytyczne, jed-
nak dzięki uporowi właścicielki i wsparciu 
rodziny, udało się wszelkie trudności poko-
nać. 

Wypracowanie solidnej marki dziś pro-
centuje i pani Maria Serafi nowicz nie ob-
serwuje w obrotach kwiaciarni skutków kry-
zysu. Niedługo rozszerzony zostanie zakres
oferty Soni i poprawią się warunki, w ja-

Sonia 
– imię róży

kich są sprzedawane i eksponowane kwia-
ty. W niedługim czasie kwiaciarnia rozpocz-
nie działalność w nowym dwupoziomowym 
obiekcie, tuż przy Filii Banku Spółdzielcze-
go w Podkowie Leśnej. Wtedy, oprócz kwia-
tów, będzie także można kupić elementy 
dekoracyjne wyposażenia wnętrz. 

Pani Maria Serafi nowicz jest klientką 
Filii naszego Banku w Podkowie Leśnej od
kilkunastu lat, tj. od chwili jej powstania. 
Przeniosła rachunek kwiaciarni z banku ko-
mercyjnego ponieważ niecierpliwiły ją skom-
plikowane procedury i długi czas oczeki-
wania na interesujące ją decyzje. Z usług
Filii jest zadowolona i w związku z posze-
rzeniem zakresu działalności, przygotowu-
je wniosek o uruchomienie kredytu w ra-
chunku bieżącym, co ułatwi prowadzenie 
fi rmy o znacznie szerszym zakresie usług 
i ofercie handlowej.

Skąd wzięła się nazwa kwiaciarni? 
Jej właścicielka wyjaśnia, że ponad dwa-
dzieścia lat temu taką nazwę nosiła wów-
czas popularna i piękna róża, którą można 
było kupować w jej kwiaciarni. 

B. Ogończyk

BezpłatnyBezpłatny

Sprawdź ile możesz zaoszczędzićSprawdź ile możesz zaoszczędzić
z naszym Bankiemz naszym Bankiem
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0 zł0 zł za otwarcie rachunku

0 zł0 zł  za prowadzenie rachunku

0 zł0 zł  od wpłat gotówkowych

0 zł0 zł  od wypłat gotówkowych
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Rozmowa z Andrzejem Kościelnym, 
burmistrzem Podkowy Leśnej

 
Panie Burmistrzu, stoi Pan na cze-

le miasta i jednej z najmłodszych 
miejscowości w województwie mazo-
wieckim.

Rzeczywiście, Podkowa Leśna jako 
miejscowość nie ma długiej historii. 
W 1925 roku powstała spółka „Miasto 
- Ogród Podkowa Leśna spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością” w skład któ-
rej weszli: przemysłowiec Stanisław Li-
lpop – właściciel tutejszych gruntów, kon-
sorcjum „Siła i Światło” oraz Bank Zwią-
zku Spółek Zarobkowych. Jeszcze w tym 
samym roku powstał projekt planu miasta. 
Już dwa lata później nastąpiło otwarcie 
pierwszego odcinka „Elektrycznych Kolei 
Dojazdowych” z Warszawy do Grodziska 
Mazowieckiego. Podkowa Leśna uzys-
kała nowoczesną, jak na owe czasy, ko-
munikację z Warszawą. 

Miasto powstało w sposób planowa-
ny i przemyślany w każdym calu, od wyty-
czenia działek oraz ulic, aż po warunki za-
budowy. Pozytywne skutki takich działań 
odczuwamy do dziś. Właściwie można 
powiedzieć, że powstanie Podkowy Leś-
nej i jej rozwój to pierwsze w Polsce
w pełni przemyślane i udane przedsię-
wzięcie deweloperskie.

Ale miasto to nie tylko ulice oraz 
domy, ale ludzie mieszkający na okre-
ślonym terenie i pozostający ze sobą 
w określonych związkach – one two-
rzą się przez wiele lat…

Oczywiście, ale
w przypadku nasze-
go miasta ta inte-
gracja nastąpiła zna-
cznie szybciej. Już
w 1930 roku za-
twierdzono statut To-
warzystwa Miłośni-
ków Miasta – Ogro-
du, Podkowy Leśnej.
Z jednej strony dzię-
ki dobremu połą-
czeniu z Warsza-
wą stała się ona
modną miejscowoś-
cią i z racji swoich
(do dziś zachowanych walorów), została
miejscem osiedlania się ludzi kultury, a tak-
że średniej i wyższej warstwy urzędniczej. 
Integracja mieszkańców Leśnej Podkowy 
nastąpiła szybko. 

W Podkowie Leśnej do dziś obowiązują 
zasady przyjęte przy zakładaniu miasta. 
Nie ma tu miejsca dla wysokich bloków 
czy zakładów przemysłowych. Miasto 
ma ograniczoną powierzchnię i dlatego 
też dalszy jego rozwój musi następować 
wciąż zgodnie z planami jego założycieli.

Skoro w Podkowie Leśnej nie ma 
przemysłu, to i wpływy do budżetu są 
mniejsze niż w innych miastach.

60 proc. naszego budżetu to wpływy
z odpisów podatku PIT jego mieszkańców, 
czyli osób zameldowanych w Podkowie 
Leśnej. Na szczęście spora aktywność 

mieszkańców prowadzących działalność 
gospodarczą przynosi miastu dodatkowe 
wpływy. Brak przemysłu i traktowanie 
działek pod zabudowę jako obszarów 
leśnych powoduje, że nasze środki ma-
ją ograniczony charakter. Dlatego też sa-
morządowym groszem gospodarujemy 
bardzo oszczędnie. Powiem, że czasami 
gościom odwiedzającym Podkowę Leś-
ną trudno jest określić czy są jeszcze na
jej terenie czy już w Brwinowie. Mimo
szczupłych środków własnych rozwiąza-
liśmy problem kanalizacji i zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę.

Jak zatem widzi Pan dalszy rozwój 
miasta?

Widzę go w zachowaniu Podkowy 
Leśnej jako miasta ogrodu, w którym 

Miasto marzeń

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!

Siedziba Filii Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej przy ul. Słowiczej 
1H w Podkowie Leśnej
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Własne konto na wakacje!Własne konto na wakacje!
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!

Można byłoby się zastanawiać, co
ma wspólnego recesja w USA z sytu-
acją w naszym kraju. Przecież Ame-
ryka jest tak daleko, a Polska jako no-
wy członek UE korzysta z wielu przy-
sługujących jej przywilejów, także zwią-
zanych z dopływem nowych środków 
fi nansowych zapewniających jej rozwój
gospodarczy. Jednak w dobie globali-
zmu taka zależność występuje i jest 
tym silniejsza, o ile rozwój kraju zależy 
od kondycji fi rm eksportujących za gra-
nicę. A Polska jest takim właśnie przy-
padkiem. Zauważa to również Rada
Polityki Pieniężnej, która na swoim ma-
jowym posiedzeniu po raz kolejny utrzy-
mała podstawowe stopy procentowe na
nie zmienionym od marca br. poziomie. 
Za taką decyzją przemawiały zdaniem 
większości jej członków dane, które na-
płynęły od ostatniego posiedzenia Rady
i wskazują na utrzymywanie się rece-
sji w Stanach Zjednoczonych i jej po-
głębienie się w strefi e euro. Dalsze po-
gorszenie koniunktury obserwowane 
jest także w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej. Zdaniem ekspertów,
w Polsce takie objawy powinny się uwi-
docznić w drugiej połowie roku, jako
efekt swoistego „domina” gospodarcze-
go. Aby temu zapobiec Rada podjęła 
także decyzję o obniżeniu stopy rezerwy 
obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,5% 
do 3%. Decyzja ta ma zastosowanie 
do rezerwy obowiązkowej podlegającej 
utrzymaniu od dnia 30 czerwca 2009 r. 

W ocenie Rady obniżenie stopy re-
zerwy obowiązkowej powinno stworzyć 
bankom dodatkowe możliwości zwięk-
szenia akcji kredytowej. Z pewnością 

Utrzymuje się 
recesja w USA 

mieszkańcy mają zapewniony spokój
i warunki do realizacji swoich życiowych 
zamierzeń.

Panie Burmistrzu, w Podkowie 
Leśnej od kilkunastu lat działa Filia
Banku Spółdzielczego w Białej Raw-
skiej, a wcześniej Banku Spółdziel-
czego w Brwinowie. Czy zna Pan ten 
Bank?

Zanim zostałem burmistrzem, byłem
jego klientem i mam o nim jak najlepsze 
zdanie. Bank obsługuje część budżetu 
miasta i nie słyszałem od osób odpo-
wiedzialnych za fi nanse miasta żadnych 

negatywnych ocen na jego temat.

Na początku naszej rozmowy wspo-
mniał Pan, że jednym z założycieli mia-
sta był Bank Spółek Zarobkowych. 
Czy wie Pan, że ta instytucja to Bank,
którego założycielami były polskie 
banki spółdzielcze u zarania II Rzecz-
pospolitej? 

To rzeczywiście ciekawa informacja. 
Cieszę się, że kontynuator idei założy-
cieli tego Banku z powodzeniem prowa-
dzi działalność w naszym mieście.

 Dziękuję za rozmowę. 
 Andrzej Malanowski

Stacja EKD w Podkowie Leśnej

dokończenie ze str.5  Miasto marzeń
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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 5 września 2009 r. Wśród nadesłanych poprawnych rozwiązań krzyżówki z nr 11 naszego pisma upominki od 
Banku otrzymują: Agnieszka Sobczyk z Julianowa, Małgorzata Woźniak ze Żdżarek, Krzysztof Cupryjak z Rawy Mazowieckiej, Maria Malicka 
z Błędowa, Katarzyna Kieszek z Marchat, Janina Martyniak z Grójca, Helena Chmielewska z Tarczyna, Martyna Szcześniak ze Szwejek 
Nowych, Justyna Banasiewicz z Grójca, Włodzimierz Wachowicz z Białej Rawskiej. Serdecznie gratulujemy!

Poziomo:Poziomo:
1A1A Co rok trzeba kupić nowy
2I2I Duża grupa ryb
3A3A Wodospad na granicy USA i Kanady
4H4H Życiowa lub procentowa
5A 5A Cienka w talii
5E5E Zostaje w skrzynce, 
     gdy nie odbierzesz paczki
6J6J Kamil, kolega Małysza
8D8D Krewna sofy i wersalki
8K8K Tlenek węgla, trujący
9C9C Szklana lub cukrowa
10G10G Przerwa w operze
11B11B 1/1000 kilograma
11L11L Może być orli lub zadarty
12F12F Księża
13B13B Na scenie milczy, ale opowiada
13L13L Jej nie wypada
14C14C Polarny, brunatny lub grizzly
15A15A Żona Warsa
16E16E  Kontrowersyjna sprawa z udziałem
       władz lub znanych ludzi
16Ł16Ł Mydełko lub nutka
17A17A  Gondola z kołem doczepiana 
       do motocykla 
18G18G S, M, L, XL...
19A19A ... i pazury
20C20C Składać literki w słowa
20J20J Waluta USA
21A21A Eden
22E22E Dostępna pod numerem 997

PionowoPionowo
A1A1 Otwierane w banku
A15A15 Napój z owoców
A19A19 Na nim powinno się mieć głowę
C1C1 Pnącze w lesie deszczowym
C13C13 Włożenie pieniędzy w coś, 
       co ma przynieść zysk
D6D6 Potocznie – urząd ministra
D11D11 Ma bronić kraju
E8E8 Najmniejsza część pierwiastka
E18E18 Masz je, gdy śpisz
F1 F1 Pieniądze lub rzeczy 
     dla kogoś za nic
F12F12 Zbiór praw
F20F20 Na obrazie w głębi
H4H4 Do mycia włosów
H12H12 Coś, co trzeba zrobić
I1I1 Nie wszystko, co się świeci
I10I10 Przeciwieństwo przodu
I21I21  Obowiązkowe ubezpieczenie 
      właściciela auta 
J14 J14 Mędrzec z Rotterdamu
K4 K4 Zbiorowe pismo kierowane do władz
K18K18 Ma imieniny 19 maja 
       i 4 września
L1L1 Pora ze śniegiem
L10L10 Ruski książę
Ł6Ł6 Murzynek, piernik i sernik
Ł16Ł16 Zmienia kolor powierzchni
M1M1 Aromat
M11M11 Kojarzy małżeństwa

(E-1, D-9, C-17, L-8)  (Ł-19, L-4, F-8, F-16) (E-1, D-9, C-17, L-8)  (Ł-19, L-4, F-8, F-16) 
(A-3, B-1, J-22, G-22, D-1, H-12, J-6, D-17, C-19) (A-3, B-1, J-22, G-22, D-1, H-12, J-6, D-17, C-19) 
(F-5) (H-1, C-16, B-11, F-6, I-3, K-12, Ł-7, E-14) (F-5) (H-1, C-16, B-11, F-6, I-3, K-12, Ł-7, E-14) 

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)

wpływ miały zgłaszane licznie postulaty 
ze strony banków komercyjnych, jak
i spółdzielczych. Jak na razie nie wy-
warło to spodziewanego efektu, gdyż 
na początku czerwca kredytobiorców
w bankach komercyjnych spotkała nie-
miła niespodzianka w postaci podwyż-
szenia opłat z tytułu zaciąganych kre-
dytów. Jest to efekt prowadzenia w os-
tatnim półroczu przez te banki hałaś-
liwej kampanii promocyjnej, której ce-
lem było ściągnięcie z rynku więcej 
środków depozytowych. Ktoś przecież 
musi zapłacić za to wszystko.

Dodatkowym czynnikiem destabilizu-
jącym sytuację na rynku pieniężnym jest 
droga, jaką pójdzie polski rząd w po-
szukiwaniu środków na „zapełnienie” 
dziury budżetowej w 2009 roku. Już 

powszechnie wiadomo, że defi cyt bud-

ekonomistów, mogą wzrosnąć nie tyl-

antykryzysowy. 
Przed sektorem banków spółdziel-

podstawową działalność, tj. kredytowa-
nie przedsiębiorstw. Należy mieć jed-
nak zaufanie do polityki rynkowej, ja-
ką one prowadzą, gdyż bliski kontakt
z podmiotami sektora MSP, to większa 
gwarancja bezpieczeństwa. A „bufor”, 

jaki posiadają banki spółdzielcze, czyli 
wolne środki fi nansowe pozwala z op-
tymizmem patrzeć w przyszłość.  

Andrzej Nowicki 



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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