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WYNIKI LOTERIIWYNIKI LOTERII
„Twoje konto z prezentami Druga Edycja”

Loteria promocyjna zorganizowana przez BPS S.A. w War-
szawie i 361 banków spółdzielczych z Grupy BPS, rozpoczęła się 
1 października 2011 roku i trwała do 31 stycznia 2012 roku. Loteria 
swoim zasięgiem obejmowała cały kraj.

W promocji mógł uczestniczyć każdy, kto otworzył rachunek 
ROR w jednym z banków spółdzielczych lub już takie konto 
posiadał i zasilał je kwotą w wysokości min. 500 zł miesięcznie.

W Loterii nie mogli uczestniczyć pracownicy placówek ban-
kowych biorących udział w Loterii oraz członkowie Komisji. Na-
grodami w Loterii były: nagrody I stopnia – 15 samochodów 
osobowych Chevrolet Spark, nagrody II stopnia – 120 telewizorów 
LCD i nagrody III stopnia – 361 komputerów osobistych.

Wśród wylosowanych klientów Banku Spółdzielczego w Białej
Rawskiej znaleźli się panowie Stanisław Włodzimierz Krako-
wiak, który otrzymał komputer i Dariusz Kazimierz Wiśniew-
ski, który otrzymał telewizor LCD. 

Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych lo-
teriach w naszym Banku.                                                         Red.

W listopadzie 2011 r. rozpoczęła dzia-
łalność 22 placówka Banku Spółdzielcze-
go w Białej Rawskiej. 

Nowa placówka jest już druga fi lią (Filia nr 2)
Oddziału Banku w Tomaszowie Mazowieckim
i mieści się w centrum Tomaszowa przy uli-
cy Św. Antoniego 16. Filia oferuje wszyst-
kie produkty i usługi dostępne w ofercie Ban-
ku, m.in. bezpłatne rachunki ROR dla osób
fi zycznych, tanie rachunki dla fi rm, kredyty, 
lokaty, rachunki oszczędnościowe, banko-
wość internetową, międzynarodowe karty płat-
nicze i kredytowe, obsługę w walucie wymieni-
alnej, tanią obsługę kasową.  

Przy placówce znajduje się bankomat 
czynny całą dobę.

Filia Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim 
czynna jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9:00-16:30 oraz w soboty w godzi-
nach 8:00-14:00.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia no-
wej placówki. Nasi doradcy służą miłą i pro-
fesjonalną obsługą.

Trzecia placówka Banku w Tomaszowie Mazowieckim



SPÓŁDZIELCZY INFORMATOR BANKOWY2

K A L E N D A R Z Y K
Zebrań Grup Członkowskich

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
w kampanii sprawozdawczej 2011/2012 roku.

gmina Błędów, gmina
i miasto Mogielnica, 
miasto i gmina Tarczyn 
oraz gmina i miasto 
Grójec

8 maj 2012 r.   1200 sala posiedzeń 
O/BS w Błędowie

miasto i gmina
Nowe Miasto N/Pilicą

8 maj 2012 r.   1600 sala konferencyjna 
Urzędu Miasta
i Gminy

wiejskie miejscowości 
gminy Biała Rawska

9 maj 2012 r.   1000 MGOK
Biała Rawska

miasto Biała Rawska 9 maj 2012 r.   1600 MGOK
Biała Rawska

miasto i gmina Rawa 
Mazowiecka oraz
Powiat Tomaszowski

10 maj 2012 r.  1600 sala posiedzeń 
Filii nr 2 w Rawie 
Mazowieckiej,
ul. Tomaszowska 10 J

gmina Brwinów,
miasto Milanówek
i miasto Podkowa Leśna

11 maj 2012 r.  1700 sala posiedzeń
O/BS w Brwinowie

gmina Cielądz 14 maj 2012 r.  1200 świetlica Urzędu 
Gminy

gmina Regnów
i gmina Sadkowice

14 maj 2012 r.  1530 Świetlica 
Środowiskowa 
w Regnowie 

gmina Kowiesy
oraz miasto i gmina 
Mszczonów

15 maj 2012 r.  1530 sala posiedzeń
O/BS w Kowiesach

MIEJSCOWOŚĆ   DATA      GODZ.  MIEJSCE

Na wyniki, jakie osiągają banki 
spółdzielcze, mają wpływ również nie-
zależne od nich czynniki zewnętrzne. 
Wszystkie gospodarki świata uległy 
znacznemu spowolnieniu.

Według danych GUS, PKB realnie
wzrósł w minionym roku o 4,3 proc. 
W roku 2011 sytuacja na rynku pracy 
pogorszyła się – stopa bezrobocia wy-
niosła na koniec roku 12,5 proc. i była 
wyższa o 0,2 p. p. od poziomu z końca 
2010 r. Przeciętne wynagrodzenie wzro-
sło o  4,4 proc. i w dużym stopniu zwią-
zane było z wypłatą okresowych premii 
przez przedsiębiorstwa. 

Stopa infl acji kształtowała się w grud-
niu 2011 r. na poziomie 4,6 proc., przy 

średniorocznym wskaźniku wzrostu 
cen wynoszącym 4,3 proc. 

Mimo tych niekorzystnych zjawisk 
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 
rok 2011 może zapisać jako dobrze 
wykorzystany czas w umacnianiu 
pozycji na rynku fi nansowym. Był 
to rok dużych wyzwań i wzrostu 
wskaźników działalności Banku. 
Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje prawie 22 proc. wzrost powie-
rzonych Bankowi depozytów, które 
osiągnęły wartość 606 836 tys. zł.  

Nabiera to szczególnej wartoś-
ci, gdyż zrealizowane było w cza-
sie tzw. wojny depozytowej, wywo-
łanej przez banki z kapitałem za-
granicznym, w celu ściągnięcia pie-

niędzy z rynku, wobec braku zasilania 
ich aktywów przez zagraniczne banki-
matki. 

Kolejny udany rok…
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Panie Wójcie, gmina ma specy-
fi czny charakter ze względu na poło-
żenie – jakie problemy się z tym wiążą?

Żartujemy czasem, że zostawiliśmy 
miastu tylko „furtkę” na Lubochnię, 
a reszta Tomaszowa jest otoczona. 
Rzeczywiście, gmina Tomaszów Ma-
zowiecki składa się z wianuszka miej-
scowości wokół miasta tak, że przejazd
z jednego końca na drugi zajmuje cza-
sem nawet ponad 40 minut (wliczając 
w to przejazd przez Tomaszów). Dodat-
kowo „pocięci” jesteśmy przez rzekę Pi-
licę, Zalew oraz trasę Katowice-Warsza-
wa. Powoduje to duże problemy komu-
nikacyjne. 

Drugim utrudnieniem jest to, że gmi-
na właściwie nie ma żadnej „stolicy”
– mamy siedzibę w mieście, bo tam
wszystkim jest najbliżej. Nie ma żadnej
centralizacji – potrzeby mieszkańców
trzeba rozwiązywać regionalnie, a nie
globalnie, stąd na przykład zamiast jed-
nego Gminnego Ośrodka Kultury, dzia-
ła kilka „mini-Ośrodków”. 

Następną trudną sprawą jest szkol-
nictwo. Bliskość Tomaszowa powoduje
naturalną migrację młodzieży do mias-
ta. Gmina Tomaszów Mazowiecki stara
się zadbać, aby młodzi ludzie nie mu-
sieli dojeżdżać do szkoły, aby uczyli się 
blisko domów, w jak najlepszych i jak 
najbezpieczniejszych warunkach. Na te-
renie gminy działają cztery zespoły szkół
podstawowych z gimnazjami, jeszcze jed-
na szkoła podstawowa i kilka przedszkoli. 

Wydatki na oświatę to z reguły lwia
część budżetu jednostek administra-
cyjnych. 

W przypadku naszej gminy to około 
40% budżetu – subwencje, które otrzy-
mujemy od państwa, nie pokrywają
całego zapotrzebowania. Rośnie ono 
między innymi dlatego, że dzieci teraz
bardzo dobrze „zarządzają” rodzicami
i to one decydują, do której szkoły chcą 
iść. Nasze obiekty nie ustępują niczym 
tym „miejskim” – są nowoczesne, dob-
rze wyposażone, przy każdej znajduje 
się sala gimnastyczna i docelowo wie-
lofunkcyjne boisko. Są też bezpieczne
i mogą jak najdłużej chronić naszą mło-
dzież przed używkami i innymi zagro-
żeniami. 

W ciągu ostatnich paru lat w gmi-
nie przybyło około 1000 nowych miesz-
kańców – czy to oznacza, że pro-
blem wyludnienia pańskiej gminy nie 
dotyczy?

Bardzo często dzieci naszych miesz-
kańców zostają w gminie, budują swoje
domy niedaleko od rodziców i nie uciekają 
gdzieś za granicę. Stajemy się też powoli
sypialnią dla Tomaszowa, a czasem na-
wet i Łodzi. 

Paradoksalnie, zwiększanie się liczby
ludności również stanowi pewne wyzwa-
nie dla władz gminy, ponieważ trzeba 
przygotowywać nowe tereny pod budow-
nictwo mieszkaniowe, uzbrajać teren, 
doprowadzać drogi, a są to sprawy bar-
dzo kosztowne. Mimo wszystko cieszy-
my się z tego, że gmina Tomaszów Ma-
zowiecki jest tak chętnie wybierana przez
ludzi szukających swojego miejsca na
świecie – otacza miasto, a tereny rekre-
acyjne nad rzeką czy Zalewem dodają 
jej atrakcyjności. 

Inwestycje w infrastrukturę spędza-
ją sen z powiek wielu samorządow-
com. Jakie są priorytety gminy, jeśli 
chodzi o nadchodzące wydatki?

Gminne przychody można podzielić 
na podatki lokalne, takie jak PIT, CIT, 
podatek od nieruchomości, rolny czy 
leśny, oraz przychody „centralne”, czyli
państwowe subwencje. Nasz budżet 
nie jest mały, ale specyfi czne położenie 
gminy powoduje o wiele większe wy-
datki. Mamy 150 km dróg, które trzeba 
utrzymywać w najlepszym możliwym sta-
nie. Wspominałem już o oświacie, na
której nigdy nie oszczędzamy. Do tego
zaczynamy kanalizację na wielką ska-
lę. Chcemy wybudować oczyszczalnię 
ścieków i skanalizować kilka miejsco-
wości wokół Zawady. Wspólnie z miastem 
Tomaszów Mazowiecki realizujemy bu-
dowę kanalizacji w kolejnych pięciu du-
żych miejscowościach, które w sumie li-
czą około 4 tysięcy mieszkańców – to 
są bardzo duże pieniądze, ale i jeden
z priorytetów gminy. 

Na naszym terenie jest bardzo nasi-
lony ruch samochodowy ze względu na
bliskość trasy Katowice-Warszawa i roz-
jazdami z Tomaszowa. Dokładamy wszel-
kich starań, aby pozyskać środki na

zapewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom.

A kultura?
Mamy dwie strażackie orkiestry dęte

wspierane przez gminę, do tego trzy zes-
poły ludowe dla dorosłych i dwa dziecię-
ce – to również są spore wydatki. 
Zainwestowaliśmy w świetlice i domy
ludowe, chcemy więc, aby nie pozos-
tawały tylko ładnymi skorupkami, ale
żeby toczyło się w nich życie. Obecnie
działa 13 świetlic wiejskich – z opie-
ką, z dostępem do komputerów i In-
ternetu, do gier. W niektórych znaj-
dują się nawet siłownie – bo i na wsi
są chętni, którzy dbają o swoje zdro-
wie. Staramy się z całych sił zrekom-
pensować naszym mieszkańcom to, że 
nie ma jednego, centralnego ośrod-
ka – więc skupiamy się na integracji
w mniejszych środowiskach.

Bardzo ważnym ośrodkiem kultury 
jest Gminna Biblioteka Publiczna w Smar-
dzewicach wraz z fi liami w Twardej, Wia-
dernie, Zawadzie i Komorowie.

Niedawno gmina zadbała o jeszcze 
jeden integrujący ludność emblemat.

Przez ostatnie trzy lata trwały prace 
nad przygotowaniem herbu gminy – 
jest to symbol, z którym wszyscy nasi 
mieszkańcy mogą się utożsamiać. Pra-
cowali nad nim specjaliści od heraldyki, 
a nad wszystkim czuwała specjalnie po-
wołana komisja. Na ostatniej sesji Rady
Gminy przyjęliśmy herb, pieczęć oraz fl a-
gę i mamy nadzieję, że szybko „wrosną” 
w naszą gminę. 

Czy w gminę „wrasta” również ban-
kowość spółdzielcza?

Od początku stycznia 2011 roku współ-
pracujemy z Bankiem Spółdzielczym
w Białej Rawskiej. Jego najnowsza sie-
dziba jest tuż naprzeciwko Urzędu. Bank 
wygrał przetarg na obsługę budżetu 
gminy i jesteśmy bardzo zadowoleni
z usług, jakie nam zaoferował. Ważne, 
że obie strony się dobrze rozumieją, 
gdyż w tym układzie i gmina, i Bank są 
partnerami. 

Dziękuję za rozmowę
Natalia Malanowska

Gmina okołomiejska
Gmina Tomaszów Mazowiecki okala pierścieniem miasto Tomaszów Ma-
zowiecki. Ma powierzchnię 150 km2, a na koniec roku 2011 liczyła 10,5
tysiąca zameldowanych mieszkańców. Wójt gminy Tomaszów Mazowiec-
ki, mgr inż. Franciszek Szmigiel, określa jej charakter jako turystyczno-
przemysłowy. Rolnictwem trudni się tylko część mieszkańców, zamiesz-
kałych głównie w północno-zachodniej części gminy, zdecydowana więk-
szość jednak utrzymuje się z pracy w mieście oraz z własnej przed-
siębiorczości, która na terenie gminy jest dobrze rozwinięta. 
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„Pieczarka-Centrum” 
Sp. z o.o. w Kolonii Zawa-
dzie jako wstępnie uznana
grupa producentów owoców
i warzyw skupia aktualnie
siedem gospodarstw produ-
kujących grzyby na łącznej 
powierzchni około 26 tysię-
cy m2. W ciągu tygodnia gru-
pa sprzedaje około 120 ton
pieczarek i 4 tony bocznia-
ków, głównie na rynek euro-
pejski – między innymi do An-
glii, Niemiec, Szwecji i Grecji. 

Statystyczny Niemiec zja-
da około 4 kg pieczarek rocz-
nie, Polak – około kilograma. 
W Rosji natomiast zjada się 
średnio tylko 30 dag tych 
grzybów. Jest to otwarty ry-
nek, odbierający około 60
tysięcy ton rocznie. Polska 
produkcja w chwili obecnej 
to około 250 tys. ton rocz-
nie, co sprawia, że nasz kraj 
w tej rywalizacji wygrywa 
nawet z Holandią. 

Stowarzyszenie Branży 
Grzybów Uprawnych, sku-

Dobre, bo polskie!
Unia Europejska, zgodnie ze swoimi 
dyrektywami, promuje powstawanie grup 
producenckich. Mają one na celu konsolidację 
rynku, eliminację niezdrowej konkurencji oraz 
pośredników. Grupa samodzielnie może 
sprzedawać swoje produkty i rozmawiać
z odbiorcami, co ma wpływ zarówno na cenę,
jak i na możliwość planowania produkcji oraz 
sprzedaży. 

    Dariusz Wychowałek

piające wszystkich produ-
centów, prowadzi ak-
cję promocyjną „Ja
pieczarka”, możliwe, że
lekki wzrost śred-
niego spożycia tych
grzybów w Polsce 
jest właśnie jej efek-
tem. Przyzwyczajenia kuli-
narne naszych rodaków się
zmieniają – po etapie, kiedy
babcie, mamy i ciocie robi-
ły wszystko w domu, nade-
szły czasy, w których młode
gospodynie kupowały goto-
we potrawy i nie „bawiły się”
gotowaniem. Znów wszyst-
ko się zmienia i grzyby przy-
rządzane w domach wraca-
ją do łask i na stoły Polaków.
Coraz większym „wzięciem”
cieszą się też boczniaki, 
produkowane przez jedne-
go z członków grupy. Te grzy-
by bardzo dobrze sprzeda-
ją się w Grecji i we Francji, ale
i Polacy uczą się przygo-
towywać na przykład ko-
tlety z boczniaków. 

Zwycięstwo w walce z kon-
kurencją można osiągnąć tyl-
ko poprzez odpowiednią ja-
kość, odpowiednią cenę
i przez asortyment. Grupa
„Pieczarka Centrum” Sp. z o.o.
dysponuje najlepszymi ma-
szynami do pakowania grzy-
bów o wydajności do 120 ta-
cek na minutę, urządzenia-
mi schładzającymi porcje grzy-
bów do odpowiedniej tempe-
ratury, a także dwiema chłod-
niami o pojemności 50 ton
każda. To wszystko pozwala
na osiągnięcie tak zwanych 
celów sprzedaży, czyli prze-
de wszystkim zadowolenia 
klienta – mówi prezes Spół-
ki, pan Dariusz Wychowa-
łek – Sprzedaż grzybów
w odpowiednim asortymen-

cie i utrzymanie jakości – 
to jest najważniejsze. Ko-
rzystamy z doświadczeń
naszych kolegów z Holan-
dii, najlepszych specja-
listów zajmujących się
produkcją. Oni, prowa-
dząc nasze zakłady, po-
magają w utrzymaniu ja-
kości naszego towaru na 
najwyższym poziomie. 
Wszystkie zakłady wcho-

dzące w skład grupy
wyposażone są w no-

woczesny sprzęt, 
który utrzymuje 

odpowiednie 
warunki w ha-
lach produk-

cyjnych, czyli na przykład
temperaturę i wilgotność.
Dzięki temu świeżo ze-
brane grzyby wyjeżdżają 
od nas odpowiednio schło-
dzone i zapakowane, że-
by po trzech dniach zna-
leźć się na półkach skle-
pów w Anglii, Francji czy 
Grecji, przy czym okres 
przydatności do spożycia 
mają do około tygodnia.

Grzyby produkowane 
przez Spółkę trafi ają do 
opakowań od 150 g do 
nawet 3 kg – jest ich około 
30 różnych rodzajów. Aby
jeszcze usprawnić pracę
Grupy, planowane są ko-

Wyjątkowa promocja 
do 30 czerwca 2012 r.

- oprocentowanie zmienne 8,50% w skali roku
- maksymalna kwota kredytu do 50 000 PLN
- okres kredytowania do 60 miesięcy
- kredyt do 5 000 PLN  bez zgody współmałżonka
na dowolny cel
minimum formalności
szybka decyzja kredytowa

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 02.01.2012 r. dla reprezentatywnego 
przykładu kredytu konsumenckiego ,,Dla Ciebie” w promocji „Więcej za mniej” wynosi 
10,47%, dla całkowitej kwoty kredytu 22 000 zł, na cel konsumpcyjny, zmiennej stopy pro-
centowej nie ulegającej zmianie przez cały okres obowiązywania umowy – 8,50% w sto-
sunku rocznym i okresu kredytowania 60 miesięcy. Kredyt spłacany w 60 malejących ratach 
kapitałowo-odsetkowych, w tym: raty kapitałowe – pierwsza rata 367,06 zł oraz 59 rat po 
366, 66 zł, raty odsetkowe naliczane od bieżącego salda zadłużenia – najwyższa 155,75 zł 
a najniższa 2,55 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 463,18 zł w tym: odsetki – 4 748,18 zł,
opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnio-
skowanej kwoty kredytu tj. 55 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu  w wysokości 
3,0%, tj. 660 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 27 463,18 zł.

SPÓŁDZIELCZY INFORMATOR BANKOWY
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Powiat tomaszowski to jeden 
z większych powiatów w re-
gionie łódzkim. Plasuje się

na drugim miejscu (poza aglo-
meracją łódzką) pod względem 
liczby ludności (122 tys. miesz-
kańców) oraz na piątym pod wzglę-
dem powierzchni (1.026 km2). 
O realiach fi nansowych powia-
tu rozmawiamy z panią
skarbnik, Jolantą 
Ciach. 

Jesteśmy powia-
tem, który włas-
nych docho-
dów ma nie-
wiele. Utrzymu-
jemy się przede 
wszystkim z sub-
wencji ogólnej – 
oświatowej, równo-
ważącej i wyrównaw-
czej, a oprócz tego dosta-
jemy dotacje z budżetu państwa – 
mówi pani skarbnik. 

Te środki przeznaczane są na wy-
datki – między innymi szkoły po-
nadgimnazjalne, które leżą w gestii
władz powiatowych, domy opieki
społecznej, drogi. Środki unijne, któ-
re udało się zdobyć, przeznaczane 
są na inwestycje – w tym roku bę-
dą to dwa duże projekty – cen-
trum diagnostyki obrazowej w To-
maszowskim Centrum Zdrowia oraz 
kompleksowa termomodernizacja 
budynków Zespołu Szkół nr 1. Oba 
te przedsięwzięcia rozpoczną się
w tym roku, a zakończą w przysz-
łym. Powiat realizuje też projekty 
w ramach programu Kapitał Ludz-
ki w szkołach i Powiatowym Urzę-
dzie Pracy. Mimo że dużą część 
tych działań refi nansuje Unia Euro-
pejska, środki na nie muszą zostać 
zaplanowane w budżecie powiatu. 

Nasze dochody pochodzą przede 
wszystkim z opłat komunikacyjnych, 

dzierżawy majątku, najmu po-
mieszczeń, opłat za zarząd wie-
czysty i użytkowanie mienia 
Skarbu Państwa. Są też udziały
w podatkach osób fi zycznych i osób 
prawnych, ale to ułamek naszego 
budżetu. Zarabiamy również dzię-
ki dobrze oprocentowanym rachun-
kom bieżącym, na których po-
wiat trzyma swoje pieniądze – 
kontynuuje Jolanta Ciach. 

Od roku budżet powiatu 
obsługiwany jest przez  

Bank Spółdzielczy
w Białej Rawskiej. 

Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z roz-
woju naszej współ-
pracy. Muszę przy-
znać, że na po-
czątku wydawało 

się nam, że Bank 
może mieć problemy

z obsługą internetową. 
Do tej pory współpraco-

waliśmy z komercyjnymi „mo-
lochami”. Okazało się, że wszyst-
ko idzie sprawnie, bez opóźnień, 
a Bank Spółdzielczy jest jak naj-
bardziej godny zaufania. Co roku 
dostajemy wiele propozycji od róż-
nych instytucji fi nansowych od-
nośnie lokowania pieniędzy – 
okazało się jednak, że w Banku 
w Białej Rawskiej mamy lepsze 
oprocentowanie na rachunku bie-
żącym, niż którykolwiek z komer-
cyjnych był w stanie zapropono-
wać przy zamrożeniu pieniędzy 
na miesiąc, dwa czy nawet trzy. 
Wszystkie sprawy załatwiamy bez
problemów, a dyrektora naszej 
tomaszowskiej placówki nie mu-
siałam nigdy szukać czy czekać 
po kilka dni na kontakt z nim, od-
powiada na każdy nasz telefon – 
stwierdza pani Ciach. 
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Do tej p
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lejne inwestycje, na przy-
kład w maszyny do pro-
dukcji i sklejania kartonów 
(wydajność jednej maszy-
ny to około 1200 kartonów 
na godzinę, a człowiek skle-
ja ręcznie około 80 kartonów
w ciągu godziny). Członko-
wie Spółki chcą też wybu-
dować halę do produkcji 
opakowań plastikowych – to
wszystko pozwoli uniezależnić
się od zewnętrznego dostaw-
cy, podnieść konkurencyj-
ność fi rmy i stworzyć kolejne 
miejsca pracy. W gospodar-
stwach członków Grupy pra-
cę do tej pory znalazło oko-
ło 300 osób z okolic Toma-
szowa Mazowieckiego. 

Obiekty Spółki powstały 
dzięki pomocy Banku Spół-
dzielczego w Białej Raw-
skiej. Mam porównanie z ban-
kami komercyjnymi – opo-
wiada pan prezes. - Bank
przebił je w każdej kon-
kurencji. Jest jedyną insty-
tucją fi nansową, z którą 
będziemy mieć do czynie-
nia. Wyróżnia go głównie to,
że mamy możliwość bez-
pośredniej rozmowy z wła-
dzami Banku, możemy po-
ruszyć wszystkie kwestie
i rozwiązać wszelkie prob-
lemy na bieżąco. Jesteśmy 
traktowani jak równorzęd-
ni partnerzy, a taka współ-
praca z jakimkolwiek ban-
kiem komercyjnym jest nie-
możliwa. Przy następnych 
inwestycjach również bę-
dziemy współpracować z Ban-
kiem Spółdzielczym w Białej
Rawskiej.            

N.M.
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dokończenie ze str. 2  Kolejny udany rok ...

  Wnętrze  no

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 01.03.2012 r. wyno-
si 12,07% (dla kwoty kredytu 15 tys. zł, okresu kredytowania 12 m-cy, 
pobranej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego 
w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu, prowizji w wysokości 
2,0% od kwoty przyznanego kredytu i zmiennego oprocentowania nomi-
nalnego 9,0% w skali roku).

do 3 000 zł na 1 ha użytków rolnych

Wzrost zebranych depozytów świad-
czy o niesłabnącym zaufaniu, jakim cie-
szy się Bank wśród klientów. To ważne, 
gdyż pozyskane środki pieniężne mog-
ły być angażowane do działalności kre-
dytowej, zarówno dla ludności, jak i przed-
siębiorców.

Obligo kredytowe na koniec 2011 r.
wynosiło 434 835 tys. zł, w tym: kredyty
rolnicze wyniosły 196 020 tys. zł, kredy-
ty dla przedsiębiorstw, spółek i spółdziel-
ni wyniosły 142 700 tys. zł, przedsię-
biorstw indywidualnych 39 624 tys. zł,
osób prywatnych 43 858 tys. zł, a sa-
morządów 12 303 tys. zł. W stosunku 
do roku poprzedniego wysokość udzie-
lonych kredytów wzrosła o 17,24%, co
jest wynikiem otwartości Banku  na zaspo-
kajanie potrzeb fi nansowych klientów.

Wzrost podstawowych parametrów 
Banku, takich jak suma bilansowa, któ-
ra wzrosła do 696 255 tys. zł i funduszy 
własnych w wysokości 52 981 tys. zł
uplasowały Bank w rankingu Grupy 
BPS odpowiednio na 5 miejscu i 8 miej-
scu wśród 366 banków Grupy BPS. 
Czynnikiem decydującym o wzroście 
sumy bilansowej był przede wszyst-
kim przyrost środków od gospodarstw 
domowych, które stanowią główne źród-
ło bazy depozytowej Banku Spółdziel-
czego w Białej Rawskiej. 

Osiągnięty też został zakładany 
najwyższy w historii Banku zysk

7 405 tys. zł netto. Osiągnięty 
wynik fi nansowy świadczy 
o efektywności zarządzania 
aktywami i pasywami, a Bank
jak każda samofi nansująca
się instytucja, chce uzyskać
dobry wynik dający podstawę 
do dalszego rozwoju. 

Zbliżające się Zebranie
Przedstawicieli dokona po-
działu zysku za miniony rok. 
Zapewne zdecydowaną je-
go część przeznaczy na po-
większenie kapitałów.

Współczynnik wypłacal-
ności znajduje się na bez-

piecznym poziomie – w minionym roku 
wyniósł 10,55 proc. Dopuszczalna 
minimalna wielkość wskaźnika zgod-
nie z ustawą Prawo Bankowe wynosi 
8%, czyli limit został zachowany.

W nowy rok Bank wchodzi także 
ze zrealizowanym planem inwestycyj-
nym. Przybyły bowiem dwie nowe pla-
cówki - fi lie: w Grodzisku Mazowieckim 
i w Tomaszowie Mazowieckim. Do no-
wowybudowanej siedziby, będącej włas-
nością Banku, przeniesiony został Od-
dział w Grójcu.

Bank wprowadził nowe usługi i pro-
dukty bankowe, m.in.: karty kredytowe, 
rachunek powierniczy, walutę GBP, 
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ze  nowej Filii w Tomaszowie Mazowieckim. 

Skorzystaj z wyjątkowej 
promocji do 30 czerwca 2012 r.

oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku

okres kredytowania do 25 lat
minimalny udział własny 5%
prosty sposób rozliczenia kredytu

„Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 02.01.2012 r. dla
kredytu mieszkaniowego w promocji „Twój Dom” wynosi 7,99%, dla całko-
witej kwoty kredytu 100 000 zł, zabezpieczonego hipoteką, zmiennej stopy 
procentowej nie ulegającej zmianie przez cały okres obowiązywania umowy 
– 7,20% w stosunku rocznym i okresu kredytowania 120 miesięcy. Kredyt 
spłacany w 120 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, 
w tym: raty kapitałowe- pierwsza rata 833,73 zł oraz 119 rat po 833,33 zł,
raty odsetkowe naliczane od bieżącego salda zadłużenia - najwyższa 
599,67 zł a najniższa 4,60 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 38 336,75 zł
w tym: odsetki – 36 286,75 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu 
tj. 250 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 
1500 zł, opłata sądowa za wpis hipoteki w KW - 200 zł, opłata sądowa 
za wykreślenie hipoteki z KW po wygaśnięciu umowy - 100 zł. Całkowita 
kwota do zapłaty wynosi 138 336,75 zł.”

usługę płatności masowych i doładowania te-
lefonu komórkowego poprzez Internet Banking.

Szeroka oferta produktowa Banku ma na 
celu zaspakajanie oczekiwań podmiotów gos-
podarczych, instytucji, samorządów i osób fi -
zycznych będących obecnymi i potencjalnymi 
klientami Banku.

Bankowość spółdzielczą czeka w tym roku 
i w latach następnych wiele nowych wyzwań. 

Bank nadal będzie realizował cele przyjęte
w Strategii działania Banku Spółdzielczego
w Białej Rawskiej na lata 2012-2015:
-  uzyskanie znaczącego udziału w rynku usług
fi nansowych na lokalnym rynku,

-  zbudowanie wizerunku Banku jako instytu-
cji zaufania publicznego, postrzeganej ja-
ko przyjazna klientom i profesjonalnie zarzą-
dzana fi rma, świadcząca nowoczesne usłu-
gi najwyższej jakości – kreowanie wize-
runku marki Banku,

-  zapewnienie wysokiego poziomu jakości
   i bezpieczeństwa świadczonych usług fi -
nansowych,

-  utrzymanie odpowiedniego poziomu efektyw-
ności działania Banku,

- utrzymanie się Banku w czołówce największych
   banków spółdzielczych w Polsce.

red
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Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku lub nadsyłać na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38,
96-230 Biała Rawska do 30 czerwca 2012 r. Wśród nadesłanych poprawnych rozwiązań krzyżówki z Nr 16 naszego czasopisma, upominki 
od Banku otrzymują: Ewa Korzeniowska - Rawa Mazowiecka, Zbigniew Ajduk - Wilczy Targ, Aleksander Kieszek - Nowe Miasto n/Pilicą, 
Bożena Kupis – Cielądz, Monika Pakuła - Grodzisk Mazowiecki, Paulina Czech - Olszowa Wola, Robert Stankiewicz - Rawa Mazowiecka, 
Krzysztof Cupryjak - Podlesie, Krzysztof Woźniak - Żdżarki. Serdecznie gratulujemy!
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

PIONOWO:
A1  Lepiej trzymać je w banku,

niż w skarpecie
B13 Japońska suknia
C1 Skoczny taniec czeski
C9 Napisał książkę
D6 Kompan Portosa i Aramisa
D15 Opłacalny
E1 Do obsługi telewizora
E11  Marka samochodu 

z czterema kółkami w logo
F6   Część korzenia lub pędu 
     będąca magazynem rośliny
F19 Wielka sala wykładowa
G1 Remis w szachach
G13 Strój sędziego
H5  Utwór niskich lotów, schlebiający 

popularnym gustom
H10 Jeden z karcianych kolorów
H20  Jadalna roślina strączkowa 

uprawiana od ponad 5000 lat
I1 Potomek płci męskiej
I14 Niechęć naukowo
J7 Sposób podróżowania „na rękę”
K1 Pieniądze, które zarabiają
K16  Właściciel najbrudniejszej stajni 

w historii świata
L10 Licytacja

POZIOMO:
1G Numer każdego Polaka
2A  I Warszawa, i Londyn,

i Moskwa
3G  Kosmetyk do czyszczenia 

twarzy
4A Jednooki gigant
5H Otwiera się je w banku
7A Zniszczenie
9A Bydło, ale nie mleczne
10H Broń Dawida
11A  Ludowy instrument strunowy, 

strojony kluczem
12H Mały Mruczek
13B Spłacany w ratach
14G   Nad kuchenką 
        odciąga zapachy
15A Rzymski bożek miłości
16G Droga wśród drzew
17A  Najsławniejszy Gal 
       w historii Polski
18G Pomnik, statua
19D Zła, choć cienka w talii
20H Plecak lub walizka
21D Najdłuższa rzeka Afryki 
22H Z piorunami

(B17-A15-L14-D2-J1-C1-I18-K22-J18) (F21-B18-H14-K6-G3-A6) (A5-D21-K16-I7-A7-K22-E17-I16-C7-A3)
(I15) (I3-K6-D9-K22-B11-B15) (F6-L10-D17-L12-F7)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Białej 
Rawskiej z siedzibą w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała 
Rawska, moich danych osobowych dla celów marketingowych, pro-
mocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”


