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Szanowni
Państwo!
Mam ogromną przyjemność zaprosić do lektury kolejnego wydania Kuriera Finansowego
naszego Banku. Tradycyjnie znajdziecie w nim Państwo informacje na temat bieżącej działalności Banku, historyczny zarys dziejów bankowości spółdzielczej w regionie i wszelkie informacje dotyczące nowości oraz zmian w produktach bankowych.
Kurier Finansowy jest jednym ze sposobów komunikowania się Banku z Członkami, czyli
jego właścicielami. Seria artykułów, które publikujemy ma charakter nie tylko informacyjny,
ale również edukacyjny.
Szanowni Państwo, przed nami obchody Święta Spółdzielczości Bankowej w Polsce. Przypomnijmy więc po krótce. Bankowość spółdzielcza to 560 banków, posiadających blisko 5 tys.
placówek na terenie całego kraju. Udział sektora spółdzielczego w sektorze bankowym wynosi
ok 8,8%.

Adam Dudek
Prezes Zarządu

Działające od ponad 150 lat banki spółdzielcze w Polsce wyrosły z ekonomicznych i społecznych potrzeb, z chęci wzajemnego wspierania się, niesienia pomocy. Posiadają wyłącznie polski kapitał, dzięki czemu są instytucjami bezpiecznymi, silnymi i stabilnymi. Banki spółdzielcze
mają niższy apetyt na ryzyko i są nastawione na działanie długoterminowe. Mocno związane
są ze środowiskiem, w którym działają. Reinwestują na poziomie lokalnym, dzięki temu pieniądze pozostają w regionie i wpływają na jego rozwój.

Adam Dudek
Prezes Zarządu
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WIELKI FINAŁ LOTERII AUTOLOKATA XII EDYCJA!
W czwartek 10 marca 2016 r. w Limanowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie Loterii „Autolokata
XII edycja” organizowanej przez Bank Spółdzielczy w Limanowej, podczas którego miało miejsce losowanie atrakcyjnych nagród. Na wszystkich uczestników czekały liczne niespodzianki, a wspólnie spędzony czas umilał zespół
ROY, uczestnik programu „Must Be The Music”.

Losowania już tradycyjnie odbyło się
przy pełnej widowni, która z niecierpliwością oczekiwała na wyniki, gdyż do
wygrania było wiele atrakcyjnych nagród a wśród nich: NAGRODA GŁÓWNA –
1× Samochód Dacia DUSTER, 2× Notebook marki DELL, 3× Tablet marki DELL,
3× odkurzacz marki Zelmer, 3× kuchenka
mikrofalowa marki Whirlpool, 3× lodówka
turystyczna, 3× ekspres do kawy marki
Krups, 6× żelazko marki Zelmer, 3× mikser
marki Zelmer, 9× blender marki Bosch, 3×
toster marki Zelmer, 10× portfel skórzany, 5× ciśnieniomierz, 6× suszarka marki
Remington.
W losowaniu Loterii „AUTOLOKATA XII
edycja” mogli brać udział klienci Banku,
którzy założyli lokatę w dniach od 15
czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej i utrzymali ją w całości
do 29 lutego 2016 roku. Minimalna kwota
lokaty upoważniającej Posiadacza do
uczestnictwa w loterii promocyjnej jest
niezmienna i wynosi 1000 PLN.
Należy wspomnieć, iż finał Loterii „AUTOLOKATA” po raz pierwszy odbył się 20
grudnia 2007 r. Łączna wartość nagród,
które do tej pory otrzymało 468 laureatów wynosi 875 300 zł, a grono szczęśli-

wych posiadaczy nagrody głównej, czyli
samochodów osobowych to 14 osób.
Wszystkim Laureatom XII edycji
AUTOLOKATY serdecznie gratulujemy!
Osoby, które nie miały szczęścia podczas tegorocznego finału zapraszamy do
wzięcia udziału w kolejnej, trzynastej
już edycji Autolokaty.

Oferujemy kolejną szansę na zdobycie
atrakcyjnych nagród, w tym samochodu
osobowego Opel Meriva oraz wielu
innych, atrakcyjnych nagród.
Więcej informacji na temat Loterii „Autolokata XIII edycja” znaleźć
można w serwisie internetowym:
http://bs.limanowa.pl/autolokata oraz
w placówkach Banku Spółdzielczego
w Limanowej.
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BANK „O FINANSACH
W BIBLIOTECE”

Bank Spółdzielczy w Limanowej jest szczególnie zaangażowany w edukację finansową. Stąd też 8 marca
2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej została przeprowadzona prelekcja dedykowana
uczestnikom projektu „O Finansach w bibliotece”.
Prelekcja odbyła się w ramach zajęć
warsztatowych dla osób 50+, które zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna
w Limanowej realizując projekt: „O finansach w bibliotece. IV edycja”. Program adresowany jest do osób z kategorii wiekowej
50+. Dzięki niemu, seniorzy biorą udział
w zajęciach komputerowych, które przybliżą zagadnienia związane z bankowością
elektroniczną, zarządzaniem budżetem
domowym, prowadzeniem finansów przez
Internet, transakcjami internetowymi i tym
podobnym zagadnieniom.
Bank Spółdzielczy w Limanowej realizując
swoją misję prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do klientów z różnych
grup wiekowych. Przeprowadzona przez
przedstawiciela Banku prelekcja miała na
celu ukazanie wagi i istoty bezpieczeństwa
w sferze finansów. Uczestnicy projektu
zapoznali się nie tylko z formami bezpiecznego i efektywnego zarządzania osobistymi
finansami, ale i sposobami bezpiecznego
korzystania z bankowości elektronicznej,
kart bankowych oraz z kredytów i pożyczek.
Istotnym tematem była ponadto kwestia

wykrywania i zapobiegania oszustwom
i próbom wyłudzeń finansowych.
Projekt „O finansachw bibliotece.
IV edycja” jest realizowany z Narodowym

Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.

WSPÓŁPRACA Z PZU SA

Z przyjemnością informujemy, że
Bank rozpoczął współpracę z PZU
SA w zakresie pośrednictwa
ubezpieczeniowego.

Zakład ubezpieczeń PZU SA jest jedną
z największych instytucji finansowych
w Polsce, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, jak i liczby
zatrudnionych oraz współpracujących
agentów. PZU SA zapewnia kompleksową
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ochronę ubezpieczeniową we wszystkich
najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.
Ma bardzo duży udział w rynku lokalnym w zakresie ubezpieczeń majątkowych, przede wszystkim:
• ubezpieczenia domów,
• obowiązkowe ubezpieczenia rolne,
• OC komunikacyjne,
• Autocasco.
Posiada możliwość zawarcia niestandar-

dowych ubezpieczeń majątkowych szczególnie dla podmiotów gospodarczych.
Przypominamy, że Bank obecnie umożliwia swoim Klientom skorzystanie z najbardziej dopasowanych do potrzeb ofert
ubezpieczenia poprzez współpracę z wieloma zakładami ubezpieczeń.
Zapraszamy do naszych placówek, gdzie
kompetentni doradcy przedstawią atrakcyjne warunki ubezpieczenia.

aktualności

BANK SPÓŁDZIELCZY
W LIMANOWEJ WYRÓŻNIONY
W RANKINGU FIRM
ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE
Projekt Banku Spółdzielczego w Limanowej pt: ”Wsparcie Letnich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej
w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej” został uznany w rankingu „Odpowiadam Polsce – Ranking
Firm Odpowiedzialnych Społecznie” „Gazety Bankowej” i portalu „wGospodarce.pl” za jeden z najciekawszych
w kategorii KULTURA i znalazł się w elitarnym gronie Finalistów tegorocznej edycji Rankingu.

23 marca 2016 w Villi Foksal w Warszawie, odbyła się gala wieńcząca ranking
projektów CSR „Odpowiadam Polsce”
zorganizowany przez „Gazetę Bankową”.
Przedsięwzięcie to o tyle wyróżnia się na
tle innych konkursów, że nie bierzemy
pod uwagę kryteriów „twardych” takich
jak rentowność, dochód, czy wolumen
kapitałowy. Uhonorowane zostały te firmy, które swoim działaniem najbardziej
przyczyniły się do rozwoju społeczności,
czy to lokalnej, czy w skali kraju.
Zwycięzcy zostali wyłonieni w wyniku
obrad jury składającego się z przedstawicieli partnerów rankingu – Thierry’ego
Doucerain, prezesa zarządu EDF Polska,
który pełnił także funkcję przewodniczą-

cego kapituły, Janusza Guy’a, prezesa
zarządu spółki Sygnity i Lidii Kłosowskiej, dyrektora marketingu Sygnity oraz
reprezentacji redakcji „GB” – Henryka
Uzdrowskiego, prokurenta wydawnictwa Fratria, wydawcy „GB”, Radosława
Góreckiego, zastępcy redaktora naczelnego oraz Wojciecha Surmacz, redaktora
naczelnego.
Kapituła konkursu za główne kryterium
oceny przyjęła hasło będące nazwą naszego rankingu – „Odpowiadam Polsce”.
Wybrane zostały projekty, które służą
rozwojowi kraju. Dla jury ważna była także skala zaangażowania – w zwycięskich
przedsięwzięciach aktywnie uczestniczyli
pracownicy nagrodzonych firm.

Ranking został podzielony na III kategorie: Kultura, Zdrowie i Społeczeństwo
oraz Ekologia. W każdej z nich wyłoniono
medalową trójkę oraz przyznano 12
wyróżnień.
Wyróżnienie w kategorii „Kultura”
odebrał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej - Adam Dudek.
Wieczór rozdania nagród uświetnił
swoją obecnością minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz, który opowiadał o konieczności szukania synergii
pomiędzy podmiotami pozostającymi
pod kuratelą Skarbu Państwa, a także
o odpowiednim doborze kadry zarządzającej.
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WITAMY PO URLOPIE
MACIERZYŃSKIM

3 czerwca 2016 r. w Centrali Banku odbyło się uroczyste powitanie koleżanek, które wróciły niedawno z urlopu macierzyńskiego.

W imieniu Zarządu i Dyrektorów Oddziałów, Pan Prezes Adam Dudek złożył na ręce młodych mam serdeczne
gratulacje z okazji narodzin dziecka.
„Cieszymy się, że po spełnieniu obowiązku obywatelskiego i rodzinnego,

zasiliły Panie ponownie szeregi naszego
zespołu bankowego. Życzymy, aby dzieci
wypełniły radosnym gwarem Wasz dom
i cieszyły się beztroskim odkrywaniem
świata”– powiedział Pan Prezes wręczając
okolicznościowe listy gratulacyjne.

BANK SPONSOREM NAGRODY GŁÓWNEJ W KONKURSIE
„POMYSŁ NA BIZNES W POWIECIE LIMANOWSKIM”
28 kwietnia 2016 r. w I LO w Limanowej odbył się XI finał konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”.
Konkurs ten jest dedykowany uczniom szkół średnich z powiatu limanowskiego. W tegorocznej edycji wzięło
w nim udział 62 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych prezentując 33 prace konkursowe.
Celem konkursu jest promocja postaw
przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu
Limanowskiego. W trakcie konkursu
wyłoniono najciekawsze pomysły na
prowadzenie działalności gospodarczej.
Kryterium oceny było m.in. realność,
innowacyjność i dostosowanie pomysłu
do potrzeb rynku.
Nagrodzone osoby w XI edycji konkursu
„Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim” to:
• I miejsce – Anna Żelichowska i Małgorzata Opioła z ZS w Szczyrzycu za
pomysł na biznes: Produkcja Cydru
Szczyrzyckiego „Pestka”. Fundatorem
nagrody głównej był Bank Spółdzielczy w Limanowej. Nagrodę wręczył
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wiceprezes Banku - Tadeusz Wątroba.
• II miejsce – Angelika Bulanda z ZS Nr 1
im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej,
za pomysł na biznes: Mobilna Myjnia
Parowa „PAROWÓZ”. Nagrodę, którą
wręczał przedstawiciel fundacji - Łukasz Pasiut - ufundowała Fundacja na
Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
• III miejsce – Natalia Pytel i Michał Skwarczek z ZS Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
w Limanowej za pomysł na biznes:
„FABRYKA DOBREGO NASTROJU”.
Fundatorem nagrody była Fundacja
Rozwoju Regionu Rabka, którą wręczył
Prezesa Fundacji, Macieja Kopytka.
Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy!

aktualności

17 MARCA 2016 r. ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ
W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu
Banku BPS S.A. Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli została podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia
osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2015 rok w kwocie 4 640 815,59 zł – na fundusz zasobowy oraz dywidendę
dla Członków Banku, stosując do rozliczenia oprocentowanie udziałów w wysokości 2,5%. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku.

W roku 2016 nadrzędnym celem działalności Banku pozostaje
utrzymanie dynamiki wzrostu, poprawa rentowności oraz rozwój
Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania
gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2016 r.
będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii
rozwoju na lata 2016-2018 oraz planu finansowego.
W imieniu Zarządu, Prezes Adam Dudek przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2015 r.
Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 758 809 tys.
zł, która była wyższa o 9,4%, od stanu na koniec 2014 r. Fundusze własne wyniosły 50 330 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku
Bank zrzeszał 7 587 członków, którzy zadeklarowali ogółem
102 225 jednostek udziałowych, na kwotę 12 645 tys. zł. Zysk
netto Banku wyniósł 4 641 tys. Współczynnik wypłacalności
osiągnął poziom 9,86%. zł. W Banku ulokowano 682 798 tys.
zł depozytów sektora niefinansowego, finansowego i budżetowego. W 2015 r. udzielono w Banku 2 519 kredytów na łączną
kwotę 271 725 tys. zł. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt
korzystnych warunków rynkowych Bank dynamicznie się rozwija,
umacniając swoją pozycję na lokalnym rynku. Wysiłek Banku
został dostrzeżony w środowisku. Podczas uroczystej Gali
Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego w listopadzie 2015

roku, Bank Spółdzielczy w Limanowej w „Konkursie Lider Biznesu
Powiatu Limanowskiego”, w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa”
otrzymał honorową złotą statuetkę „Lidera Biznesu Powiatu
Limanowskiego” oraz nominację do tytułu „Pracodawca Roku”.
W trakcie Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono
jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w składzie:
Adam Dudek – Prezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes
Zarządu, Tadeusz Wątroba – Wiceprezes Zarządu.
Ważnym etapem Zebrania były wybory uzupełniające do
Rady Nadzorczej Banku. W wyniku przeprowadzonego tajnego
głosowania, Zebranie Przedstawicieli powołało na Członka rady
Panią Bogusławę Mazanek.
Obecny na Zebraniu Prezes Banku BPS S.A., Pan Zdzisław
Kupczyk złożył na ręce Zarządu Banku gratulacje za osiągnięte
w 2015 roku wyniki finansowe i rozwijanie potencjału ekonomicznego. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rzadko spotyka
się instytucję lokalną, która w tak dużym stopniu jak Bank
Spółdzielczy w Limanowej oddziałuje na lokalne środowisko.
Świadczy to nie tylko o potrzebie funkcjonowania Banku, ale
i autentycznego udziału w budowaniu rynku.
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finanse dla ciebie

Liczba oszustw
w Internecie
wyjątkowo duża

NA CO
POWINNIŚMY
UWAŻAĆ?

Coraz więcej oszustów podszywa się pod banki, wyłudzając od
ich klientów pieniądze – a wszystko za pośrednictwem Internetu.
Bankowość internetowa jest jednym ze znaków dzisiejszej
rzeczywistości i używa jej niemal każdy. Jak zatem się chronić?
Zgodnie z oficjalnymi danymi, w 2014 roku
oszuści internetowi wyłudzili aż o 48% więcej
pieniędzy niż w roku 2013. Dlaczego różnica jest
aż tak duża?
Jedną z przyczyn może być wzrastająca popularność kont internetowych. Eksperci zaznaczają
jednak, że przestępcy posługują się coraz bardziej
zaawansowanym oprogramowaniem, które pozwala im na wyłudzanie dużych sum pieniędzy
od klientów.
Coraz więcej złodziei okrada także firmy, a nie
tylko prywatnych klientów. Chcą ukraść tyle, ile
tylko się da i robią to dość skutecznie.
Dużym problemem jest także posługiwanie się
skradzionymi kartami kredytowymi. W 2014 roku
skradziono w ten sposób o 6% więcej niż w 2013
roku (dane pochodzą ze statystyk opracowanych
przez ekspertów Financial Fraud Action).
Dobrą wiadomością jest to, że miniony rok nie
jest tym, w którym oszuści wyłudzili najwięcej
pieniędzy. Rekord padł w 2008 roku i od tamtego
czasu banki i operatorzy kart płatniczych wprowadzili dodatkowe zabezpieczenia. Nie są to jednak
zabezpieczenia, których nie da się pokonać.
Specjaliści zaznaczają, że na oszustwa finansowe
dokonywane za pośrednictwem Internetu narażone są przede wszystkim osoby starsze, które
nie zawsze potrafią rozpoznać, czy mail z prośbą
o zalogowanie się do konta, który otrzymały, istotnie został wysłany przez przedstawiciela banku.
Z sondy internetowej przeprowadzonej na
początku 2015 roku wynika, że 22% Polaków nie
korzysta z wirtualnego konta bankowego, a 25%
z nich ma obawy związane z korzystaniem z sieci
w celach finansowych. Najbardziej obawiamy
się kradzieży haseł (20%) oraz skomplikowanych
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procedur i błędów systemowych (16%). Aż 39% osób czuje się
bezpieczniej, kiedy płaci gotówką. Dodatkowo 58% ankietowanych czuje się pewniej, otrzymując gotówkę i umowę fizycznie,
a 49% woli załatwiać formalności finansowe osobiście.
Korzystając z konta internetowego trzeba koniecznie zachować czujność. Oszuści wykorzystają każdą pomyłkę klienta, by
wyczyścić jego konto z oszczędności. Jedną z popularniejszych
praktyk stosowanych przez przestępców jest wysyłanie maili
do klientów, w który znajduje się logo banku oraz link z przekierowaniem do formularza logowania do konta. W treści
maila zawarta jest zwykle prośba o zalogowanie się do konta
w konkretnym celu. Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy
z tego, że klikając na załączony link i wpisując w otwartym oknie
przeglądarki numer klienta i unikalne hasło dostępu, podaje
oszustom na tacy dane do logowania do rachunku bankowego.
Pamiętaj, by sprawdzać zawsze, czy strona logowania do
konta bankowego zabezpieczona jest wersją szyfrowaną protokołu http (innymi słowy: czy przed adresem strony na pasku
adresu widnieje zapis https://, a nie http://, jak zazwyczaj).
Jeśli podejrzewasz, że ktoś próbuje wyłudzić od ciebie pieniądze, niezwłocznie poinformuj Policje oraz bank.
Bank Spółdzielczy w Limanowej mając na uwadze obawy
klientów cały czas pracuje nad poprawą jakości bezpieczeństwa transakcji odbywających się droga internetową. Osoby
mające obawy, czy wątpliwości zachęcamy do korzystania
z tradycyjnej formy załatwiania formalności związanych ze
złożeniem wniosku, a następnie wypłatą kredytu. Wszystkie
dane są weryfikowane przez pracownika Banku, który potwierdza wiarygodność osoby za pomocą stosownych dokumentów i dzięki temu wyklucza zagrożenia posługiwania się
skradzionymi danymi. Bezpośredni kontakt z pracownikiem
Banku jest najbardziej niezawodnym sposobem załatwienia spraw finansowych, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości
i odpowiedzi na nurtujące pytania, dlatego zapraszamy do
naszych placówek, których adres można znaleźć na stronie
internetowej naszego Banku www.bs.limanowa.pl

finanse dla ciebie

KREDYT
BEZPIECZNA
GOTÓWKA
dostępny od zaraz!

Oferta Kredytu Bezpieczna Gotówka jest bardzo
atrakcyjna, gdyż posiada wiele wariantów, a to wszystko
po to aby każdy zainteresowany mógł optymalnie
dopasować warunki do swoich potrzeb. Kredyt jest
przeznaczony na dowolny cel, jak np. wyjazd wakacyjny,
zakup telewizora, lodówki czy zmywarki, a także jest
przydatny w razie nieplanowanych wydatków.
Okres spłaty jest bardzo długi, bo aż do 8 lat, co sprawia, że raty
można ustalić na optymalnym poziomie, aby nie obciążał zbytnio
budżetu domowego. Kredyt Bezpieczna Gotówka umożliwia również
konsolidację zadłużenia – można go przeznaczyć na spłatę innych
długów i płacić tylko jedną ratę.

z ubezpieczenia w wariancie podstawowym pakietem lub rozszerzonym. Wszelkie szczegóły
dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie
internetowej, w zakładce kredyty dla klientów
indywidualnych.

Korzystną formą jest również opcja z ubezpieczeniem, dzięki
czemu nie trzeba się obawiać utraty pracy, nagłych problemów
zdrowotnych, czy innych zdarzeń losowych, które mogą nadwyrężyć
wydatki, które nie były planowane. Istnieje możliwość skorzystania

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty
Kredytu Bezpieczna Gotówka, gdyż każdy dopasuje kwotę kredytu i wysokość rat do swoich
możliwości finansowych.
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BY
PRZEŁAMYWAĆ
BARIERY
We współczesnym świecie coraz więcej
osób boryka się z różnego rodzaju
schorzeniami i niepełnosprawnościami.
Postęp cywilizacyjny, stres, tempo
życia, zanieczyszczenia i wiele innych
negatywnych czynników nie sprzyja
zdrowemu życiu, powodując wiele chorób.

W każdej społeczności żyje tak wielu ludzi
dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami:
niedowidzący, niesłyszący, niepełnosprawni
ruchowo itd. Dlatego też priorytetem w każdej
instytucji, każdym miejscu użyteczności publicznej,
powinna być szeroko rozumiana integracja, czyli
współistnienie i współdziałanie dwóch światów:
świata ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
w różnych życiowych sytuacjach.
Szczególnie trzeba zadbać o to, by przełamywać
różnego rodzaju bariery, nie tylko architektoniczne,
ale zwłaszcza te komunikacyjne.
Ludzie sprawni niejednokrotnie nie wiedzą,
jak mają zachować się wobec osoby niepełnosprawnej, jak się odezwać, by nie popełnić gafy,
nie urazić itp.
Najważniejsze jest, by patrząc na człowieka
niepełnosprawnego, nie dostrzegać przede
wszystkim jego dysfunkcji, lecz pełnowartościową osobę. Pamiętajmy, że niepełnosprawny
to pełnowartościowy człowiek, podmiot. Jeśli
przychodzi do nas jako klient, petent, czy w każdej innej sytuacji, to on jest dla nas podmiotem,
dlatego trzeba zawsze zwracać się bezpośrednio
do niego, a nie do osoby, która mu towarzyszy:
opiekuna bądź tłumacza.
• Nie bójmy się zadawać pytania, komunikować
się, rozmawiać, żartować. Jeśli nie wiemy jak
pomóc – zapytajmy.
• Bądźmy wrażliwi. Okażmy cierpliwość i wy-
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rozumiałość, bo niejednokrotnie niepełnosprawni potrzebują
więcej czasu na wykonanie różnych czynności.
• Nie bójmy się poprosić o powtórzenie lub zapisanie słów osoby,
która z jakichś przyczyn mówi niewyraźnie.
Szczególną grupą osób, które doświadczają specyficznych trudności
w komunikowaniu się z osobami słyszącymi, są osoby z zaburzeniami
słuchu. Ogromnym błędem i obrazą jest jednak nazywanie ludzi z dysfunkcjami słuchu „głuchoniemymi”. Owszem są głusi, ale nie niemi.
Bowiem naturalnym językiem Głuchych jest Polski Język Migowy:
żywy, barwny, wizualnoprzestrzenny, wykorzystujący znaki języka
migowego, mimikę i przestrzeń. Jak zaznaczył prof. M. Świdziński:
„Głuchy to inwalida tylko wśród nas, słyszących”. Dlatego tak ważną
rolę w przełamaniu tej bariery komunikacyjnej pomiędzy światem
słyszących i niesłyszących, jest nauka Polskiego Języka Migowego
przez tych pierwszych, przynajmniej w podstawowym stopniu, by
nieść pomoc w rożnych obszarach życia społecznego: w urzędach,
szkołach, przychodniach lekarskich, instytucjach, a także w bankach.
Niestety, w naszych społecznościach jest niewiele osób, które mogłyby służyć za tłumacza. Jednak nawet nie znając języka migowego
można ułatwić komunikowanie się z nami osobom z zaburzeniami
słuchu: należy mówić wyraźnie, w naturalnym tempie, bezpośrednio,
nie krzyczeć i nie zakrywać ust, a najważniejsze informacje można
zapisać na kartce.
Pragniemy poinformować, że w naszym banku jest pracownik,
który kształci swoją znajomość Polskiego Języka Migowego i może
nieść pomoc osobom niesłyszącym i niedosłyszącym w załatwianiu
spraw bankowych. Może także pomóc w umożliwieniu udziału
w programie SKO dzieciom i młodzieży z wadami słuchu.


Magdalena Dudek
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JAK
MĄDRZE
WYDAĆ
PIENIĄDZE
Z 500+
Od początku kwietnia możemy
składać wnioski o pomoc finansową
z programu 500+. Część z tych środków
przeznaczymy zapewne na bieżące
wydatki. Warto jednak pomyśleć,
w jaki sposób zainwestować resztę
funduszy, aby jak najlepiej zapewnić
bezpieczeństwo i spokój dzieciom.

KTO I W JAKI SPOSÓB MOŻE
SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Szacuje się, że z programu 500+ skorzysta 2,7 mln rodzin, a wsparciem będzie objętych 3,7 mln dzieci. Wniosek o świadczenie można
składać od chwili startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r.,
w gminie, w której mieszkamy lub przez Internet.
– Niektóre ze współpracujących z nami banków umożliwiły składanie wniosku przez bankowość elektroniczną – tłumaczy Tomasz
Kromolicki, Dyrektor Biura Bancassurance Concordii Ubezpieczenia. – Jest to duże ułatwienie dla rodziców, którzy zamiast stać
w kolejkach w urzędzie, będą mogli załatwić wszystko za pomocą
swojego konta bankowego.
Ustawa wprowadzająca program „Rodzina 500+” przewiduje, że
każda rodzina będzie mogła otrzymać świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, bez względu na
dochody. W przypadku rodzin z jednym potomkiem, niezbędnym
będzie jednak spełnienie kryterium dochodowego, czyli maksymalnie 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Również rodziny wielodzietne, które spełniają
kryterium dochodowe, otrzymają pieniądze na każde dziecko. Dzięki
dodatkowemu 500 zł miesięcznie, przez 18 lat, rodzina z dwójką
dzieci otrzymująca dofinansowanie na jedno z nich, może uzyskać
kwotę w wysokości 108 tys. zł.

NIE PRZEJEDZ
WSZYSTKICH PIENIĘDZY

Właśnie otrzymaliśmy zastrzyk gotówki, jak ją
dobrze wykorzystać? Dodatkowe pieniądze bardzo
łatwo wydać na zachcianki i bieżące potrzeby,
jednak warto pomyśleć, w co zainwestować, aby
zaprocentowało w przyszłości.
Rozsądnym pomysłem na 500+ jest przeznaczenie części środków na ochronę życia i zdrowia
swojego dziecka.
– Mamy do wyboru dwa warianty, dzięki którym
zapewnimy rodzinom finansowy spokój w razie
wystąpienia niespodziewanych i negatywnych
zdarzeń w ich życiu – tłumaczy dr Filip Przydróżny,
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia. – Pierwszy z nich polega na
ubezpieczeniu życia rodziców, aby w razie śmierci
zapewnić dzieciom środki finansowe na przykład
na zdobycie wykształcenia. Drugi sposób, to ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych
wypadków, co pozwoli na pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji – dodaje dr Filip Przydróżny.
Program 500+ daje nową perspektywę myślenia o bezpieczeństwie rodziny, Warto więc
mądrze wykorzystać tę szansę i „kupić” sobie
i swoim bliskim coś bezcennego… SPOKÓJ i BEZPIECZEŃSTWO.


www.concordiaubezpieczenia.pl

Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie
bankowości internetowej eBankNet. Logując się
do systemu wybieramy zakładkę Zarządzanie
a następnie zakładkę 500+. Złożenie wniosku
w oddziale lub za pośrednictwem usługi telefonicznej nie jest możliwe.
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NAKLEJKA
ZBLIŻENIOWA
Bank Spółdzielczy w Limanowej poszerzył
swoja ofertę dotyczącą kart debetowych VISA
payWave o naklejkę zbliżeniową, która ma na
celu ułatwienie dokonywania płatności.
Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to karta
debetowa z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych, umożliwiająca dokonywanie transakcji
w punktach handlowo-usługowych oraz w Internecie. Przeznaczona jest dla osób, które cenią
stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę
i szybkość płatności bezgotówkowych. Naklejka
zbliżeniowa umożliwia dokonywanie płatności
zbliżeniowych bez konieczności podania kodu PIN
do kwoty 50 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
wszystkie transakcje powyżej 50 zł wymagają
podania kodu PIN.

mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka
sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa
jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm).
Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą
drogą. Ponadto, transakcje dokonywane naklejką zbliżeniową
zawsze autoryzowane są w trybie online.
• stały dostęp do swoich pieniędzy – naklejkę możesz przykleić
na dowolnym urządzeniu, np. odtwarzaczu MP3, telefonie
komórkowym lub innym często przez Ciebie używanym przedmiocie, który zabierasz ze sobą;
• możliwość płatności w Internecie.

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA
VISA PAYWAVE TO:

Karty zbliżeniowe VISA payWave są akceptowane w całej
Polsce i na świecie. Aktualna lista partnerów akceptujących
karty zbliżeniowe VISA znajduje się na stronie internetowej
www.visa.pl. Zapraszamy do naszych placówek, których
adresy są dostępne na stronie internetowej naszego Banku
www.bs.limanowa.pl.

• niezależność – pozwala na łatwe i szybkie
płatności za drobne zakupy dzięki funkcji
płatności zbliżeniowych;
• bezpieczeństwo – umieszczony w karcie
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NASZ MASTERCARD
indywidualna karta Banku
z programem Fritz Cashback

Z przyjemnością informujemy, że do
oferty Banku została wprowadzona nowa
karta debetowa z indywidualną grafiką
Banku, o nazwie Nasz MasterCard.
Karta jest połączona z Programem
Fritz Cashback, co jest niewątpliwie
największym jej atutem. Posiadanie
Nasz Mastercard umożliwia bowiem
proste i bezpieczne oszczędzanie.
Karta Nasz MasterCard jest nowoczesnym środkiem płatniczym dedykowanym klientom wymagającym, które cenią sobie
swobodę finansową. Należy podkreślić korzyści wynikające
z posiadania tej karty:
• Nową kartę można aktywować za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera/www.kartosfera.pl/ lub za pośrednictwem infolinii grupy bps pod numerem telefonu
+48 86 215 50 00.
• Dokonywanie płatności internetowych.
• Stały dostęp do pieniędzy.
• Realizacja płatności za codzienne zakupy w miejscach oznaczonych
logo organizacji płatniczej mastercard – również zbliżeniowo.
• Oszczędzanie dzięki programowi fritz cashback robiąc zakupy
w ponad 600 sklepach internetowych. Od każdej dokonanej
transakcji za pośrednictwem fritz cashback następuje częściowy
zwrot środków na kartę klienta.
Program Fritz Cashback powstał z myślą o wszystkich użytkownikach ceniących oszczędne kupowanie w internecie. Udział
w programie jest całkowicie darmowy i każdy użytkownik może się
zarejestrować – jedynym warunkiem korzystania z ofert dostępnych
na portalu jest aktywowanie swojego konta.
Fritz Cashback to nowoczesna platforma zakupowa, za pomocą
której możesz dokonywać zakupów w ponad 600 sklepach internetowych korzystając z szerokiej oferty zniżek i promocji. Serwis
umożliwia swoim użytkownikom korzystanie ze zniżek dostępnych na portalu oraz zbieranie Cashback’u podczas dokonywania
transakcji, które spełniają wymogi sklepu bądź usługodawcy.
Udział w programie jest darmowy. Rejestracji może dokonać każdy
użytkownik – jedynym warunkiem korzystania z ofert dostępnych
na portalu jest aktywowanie swojego konta. Bardzo ważne jest,
aby przeglądarka internetowa miała włączoną obsługę cookies
podczas korzystania z portalu fritzcashback.pl. W przeciwnym

wypadku transakcje nie będą rejestrowane przez
system, a Cashback nie trafi natychmiast na konto
użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące
programu CashBack można znaleźć pod adresem:
www.fritzcashback.pl.

PRZYPOMINAMY PODSTAWOWE
ZASADY BEZPIECZNEGO
KORZYSTANIA Z KARTY PŁATNICZEJ:

• Podczas transakcji w punktach handlowousługowych nie trać karty z pola widzenia.
• Nie udostępniaj numeru karty ani kodu PIN
osobom trzecim lub kontaktującym się z Tobą
w sposób telefoniczny w sprawie karty.
• Nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną,
z której wynika konieczność podania informacji
o karcie.
• Nie podawaj informacji o karcie na stronach
internetowych, które nie są bezpiecznie.
• Chroń numer karty i inne poufne kody umożliwiające dokonanie transakcji, tak aby nikt
oprócz Ciebie nie mógł wejść w ich posiadanie,
rejestrując obraz karty np. przy użyciu telefonu
komórkowego, kamerą lub w inny sposób.
• Przed wyrzuceniem niszcz wszystkie dokumenty, które zawierają pełen numer karty.
• Jeżeli zgubisz swoja kartę lub zostanie ona
skradziona natychmiast poinformuj o tym
Bank dzwoniąc pod numer Infolinii Grupy
BPS +48 86 215 50 50 lub ogólnopolskiego
systemu zastrzegania kart +48 828 828 828
lub przychodząc do placówki Banku.
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RACHUNEK
POWIERNICZY
W ofercie Banku pojawił się kolejny produkt – Rachunek Powierniczy. Ten
rachunek bankowy służy do rozliczeń pieniężnych wynikających z umowy
powierniczej zawartej między Powiernikiem a Powierzającym. W ramach umowy
Bank przechowuje pieniądze wpłacone przez Powierzającego do momentu, aż
Powiernik spełni określone między stronami warunki umowy, a wtedy - na mocy
postanowień umowy rachunku powierniczego - wypłaca je Powiernikowi.

Podstawowa funkcja rachunku powierniczego sprowadza się do tego, że mogą być na
nim gromadzone wyłącznie środki pieniężne
powierzone posiadaczowi tego rachunku przez
osobę trzecią na podstawie odrębnej umowy.
Ta odrębna umowa to umowa powiernicza,
posiadacz rachunku jest w niej powiernikiem,
zaś osoba trzecia powierzającym. Na rachunku
powierniczym nie można gromadzić innych
środków niż należące do osoby trzeciej, jak
również środków różnego pochodzenia, tj.
zarówno środków osoby trzeciej, oraz środków
posiadacza takiego rachunku. W praktyce rachunek powierniczy wykorzystywany jest przy
rozmaitych transakcjach, w których zwiększa
bezpieczeństwo zapłaty tytułem ceny. Stosuje
się go jako narzędzie w rozliczeniach pieniężnych
wynikających z umów zawieranych pomiędzy
powiernikiem i powierzającym.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z POSIADANIA RACHUNKU
POWIERNICZEGO:

• wzrost wiarygodności stron transakcji jako
partnerów handlowych;
• zabezpieczenie przed niewywiązaniem się
jednej ze stron z warunków umowy;
• bezpieczeństwo przepływu należności
za zrealizowane zobowiązania określone
w umowie:
• dla Powierzającego: gwarancja wypła-
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cenia Powiernikowi pieniędzy dopiero po spełnieniu
warunków umowy
• dla Powiernika: gwarancja otrzymania zapłaty za wskazane w umowie zobowiązania;
• ochrona środków pieniężnych znajdujących się na rachunku
powierniczym przed zajęciem egzekucyjnym (w przypadku
egzekucji wszczętej przeciwko Powiernikowi) i przed włączeniem ich do masy upadłościowej (w przypadku ogłoszenia
upadłości Powiernika);
• ochrona wpłaconych środków przed włączeniem do spadku
po Powierniku (w razie śmierci Powiernika będącego osobą
fizyczną);
• rachunek działa tylko w oznaczonym czasie koniecznym do
realizacji postanowień umowy handlowej.

BANK OFERUJE DWA RODZAJE
RACHUNKÓW POWIERNICZYCH:

• Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (OMRP)
przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych
wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata
jest realizowana po potwierdzeniu przez wskazanego przez
Bank rzeczoznawcę ukończenia kolejnych etapów inwestycji
według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego.
• Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (ZMRP)
przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych
wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata
następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa
odrębnej własności lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego.

sylwetka …

WICEPREZES ZARZĄDU, PAN TADEUSZ
WĄTROBA PRZESZEDŁ NA EMERYTURĘ
31 maja 2016 r. w Centrali Banku odbyła się uroczystość związana z przejściem na
emeryturę Wiceprezesa Zarządu Banku – Pana Tadeusza Wątroby.

Podczas uroczystości przedstawiciele Rady Nadzorczej Banku wraz z Zarządem gratulowali Panu
Wątrobie sukcesów osiągniętych podczas pełnienia
funkcji Wiceprezesa oraz złożyli podziękowania
za pełną poświęcenia pracę na rzecz rozwoju
i wzmocnienia pozycji Banku oraz rozwoju sektora
bankowości spółdzielczej w Polsce. Na dowód
uznania w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej Pan
Prezes Adam Dudek wręczył odznakę „Zasłużony
Działacz Ruchu Spółdzielczego”.
Pragnę nadmienić, że mam za sobą 49 lat
pracy zawodowej, w tym 26 lat przepracowałem
w bankowości spółdzielczej. To ogromna radość,
że wspólnie z Państwem mogłem uczestniczyć
w procesie rozwoju naszego Banku, będąc jej częścią. Składam więc Współpracownikom i Klientom
serdeczne podziękowania za współpracę, znakomite
relacje zawodowe, okazane zaufanie, a przede
wszystkim za życzliwość i przyjazną atmosferę.
Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym oraz zawodowym, a dla Banku dalszego
i prężnego rozwoju. – mówił Pan Tadeusz Wątroba
w trakcie swojego przemówienia.
Przypomnijmy, Pan Tadeusz Wątroba urodził
się w roku 1947 w Laskowej. Jest absolwentem
Państwowej Szkoły Technicznej w Chorzowie
oraz Studium Bankowości Dolnośląskiej Szkoły
Bankowej w Lubinie. Przez wiele lat pracował
w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych

z obsługą rolnictwa: Państwowym Ośrodku Maszynowym w Limanowej oraz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ujanowicach, gdzie pełnił
funkcję prezesa. Od roku 1991 związany był ze spółdzielczością
bankową. W Banku Spółdzielczym w Laskowej pełnił obowiązki
Głównego Księgowego, a od roku 1994 był Prezesem tego Banku.
W roku 2000, w związku z łączeniem się banków spółdzielczych,
został Dyrektorem Oddziału w Laskowej oraz Członkiem Zarządu
Banku Spółdzielczego w Limanowej. Od stycznia 2011 roku był
Wiceprezesem Zarządu tego Banku ds. handlowych. Sprawował
bezpośredni nadzór nad Oddziałami oraz komórkami organizacyjnymi
pionu handlowego. Pan Tadeusz Wątroba przywiązywał dużą wagę
do wypełniania przez Bank jego społecznej roli służącej rozwijaniu
lokalnych środowisk. Współpracował aktywnie z sektorem JST
oraz sektorem MŚP, tworząc warunki do ich rozwoju. Ponadto
pracował na różnych poziomach z młodzieżą szkolną propagując
postawę przedsiębiorczości. Należy podkreślić szczególne jego
zasługi w zakresie wspierania lokalnej społeczności w dziedzinie
kultury, sportu i oświaty. Za swoje działania został w 2002 r. został
odznaczony Złotym Krzyżem Za Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości
Bankowej im ks. Piotra Wawrzyniaka, a w 2012 r. otrzymał Złotą
Odznakę im. Franciszka Stefczyka nadaną przez Krajowy Związek
Banków Spółdzielczych.
Realizowane przez Pana Tadeusza Wątrobę przedsięwzięcia
w praktyce zawodowej podczas 49-letniego stażu pracy, są dowodem na to, że można osiągnąć zamierzone cele wspierające
lokalny i regionalny rozwój społeczno-gospodarczy.
W związku z przejściem na emeryturę Pana Tadeusza Wątroby,
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, został powołany przez Radę
Nadzorczą Banku, Pan Waldemar Żurek.
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myśląc o historii…

SPÓŁDZIELCZY
ŻYWIOŁ
Limanowa
z początków
XX wieku

Z usług tego Towarzystwa korzystali najczęściej rzemieślnicy, handlarze, właściciele
ziemscy i dzierżawcy oraz pracownicy umysłowi. O potrzebie istnienia tego rodzaju instytucji kredytowej świadczył najlepiej wzrost
liczby jej członków. Działające w Limanowej
Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony Własności Ziemskiej w roku 1878 liczyło 389 członków, a w roku 1900 ich ilość wzrosła do 1599.
Udzielane przez Towarzystwo kredyty były
oprocentowane początkowo na 12, a potem
na 8 procent. Przeznaczano je głównie na
zakup ziemi, spłaty rodzinne, budowę domów
i budynków gospodarczych, zakup inwentarza
i zakładanie sklepów.
Warto dodać, że Towarzystwo Zaliczkowe
nie było jedyną spółdzielnią kredytową na
terenie Limanowej. Istniała tu także, od roku
1908, Spółka Oszczędności i Pożyczek, obejmująca swą działalnością Starą Wieś, Mordarkę,
Sowliny i Lipowe.
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Początek XX wieku był okresem powstawania i rozwoju
spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, zwanych Kasami
Stefczyka. Zakładano je w wielu wsiach powiatu limanowskiego.
Oto wykaz tych spółdzielni, sporządzony w układzie alfabetycznym (według nazw miejscowości):
• Dobra – Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa założona w roku 1896,
• Jurków – Kasa Stefczyka założona w roku 1924,
• Kamienica – Kasa Stefczyka założona w roku 1902,
• Łososina Górna – Kasa Stefczyka założona w roku 1911,
• Łukowica – Kasa Stefczyka założona w roku 1899,
• Męcina – Kasa Stefczyka założona w roku 1910,
• Mordarka – Kasa Stefczyka założona w roku 1925,
• Mstów – Kasa Stefczyka założona w roku 1925,
• Mszana Dolna – Kasa Stefczyka założona w roku 1909,
• Niedźwiedź – Kasa Stefczyka założona w roku 1906,
• Olszówka – Kasa Stefczyka założona w roku 1908,
• Przyszowa – Kasa Stefczyka założona w roku 1909,
• Sadek – Kasa Stefczyka założona w roku 1925,
• Szczyrzyc – Kasa Stefczyka założona w roku 1899,
• Tymbark – Kasa Stefczyka założona w roku 1905,
• Ujanowice – Kasa Stefczyka założona w roku 1909.

myśląc o historii…

O początkach
spółdzielczości kredytowej
w powiecie limanowskim.
Jedną z przyczyn żywiołowego rozwoju spółdzielczości kredytowej na terenie powiatu limanowskiego w początkach XX wieku była chęć stworzenia warunków
do unowocześnienia gospodarki rolnej, rzemiosła i handlu oraz dążenie do przeciwstawienia się pożyczkom udzielanym na lichwiarskie procenty. Sprzyjał temu
dekret Cesarza Austriackiego Franciszka I z roku 1870, przyznający Galicji autonomię, która pozwalała na zakładanie stowarzyszeń
i organizacji o charakterze kulturalnym, społecznym i gospodarczym. Dzięki temu
w wielu galicyjskich miejscowościach powstawały kółka rolnicze, straże pożarne
oraz spółki oszczędnościowo-pożyczkowe. W Limanowej spółką taką było Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony Własności Ziemskiej, powstałe w roku 1877. Miało
ono swą siedzibę w istniejącym do dziś, reprezentacyjnym budynku przy ul Matki
Boskiej Bolesnej 15.
Wykaz ten świadczy wymownie o tym, że przełom wieków XIX
i XX (lata 1896-1910) oraz połowa lat dwudziestych XX wieku były
czasem żywiołowego rozwoju spółdzielczości kredytowej (Kas
Stefczyka) na terenie powiatu limanowskiego.

Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony
Własności Ziemskiej w roku 1878 liczyło
389. Udzielane przez Towarzystwo
kredyty były oprocentowane początkowo
na 12, a potem na 8 procent.
Działalność tych spółdzielni była wówczas wspierana przez inteligencję i duchowieństwo. Limanowska Kasa Stefczyka zdobyła
popularność szczególnie wśród okolicznej ludności wiejskiej, która
potrafiła docenić zasługi Kasy dla podniesienia ogólnego poziomu
życia rolników oraz kultury rolnej. Udzielane rolnikom pożyczki
służyły miejscowej ludności oraz umożliwiały mieszkańcom wsi
przetrwanie okresów kryzysowych. Spółdzielnie oszczędnościowo-

-pożyczkowe wspierały też działalność społeczno-kulturalną miejscowej ludności.
Potem, w związku z wydarzeniami historycznymi i przemianami politycznymi oraz społeczno-gospodarczymi, powstała na początku XX
wieku spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa przeżywała trudne okresy i ulegała
licznym przemianom organizacyjnym. Mimo
to idea tkwiąca u podstaw tej działalności była
i jest wciąż żywa. Przekonuje nas o tym gospodarcza i społeczna rola Banków Spółdzielczych,
kontynuujących obecnie najlepsze tradycje,
wywodzące się z czasu narodzin wiejskiej
spółdzielczości kredytowej.
	

Jerzy Bogacz

W artykule wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu
autorstwa Szczepana Świątka, „Miasto w latach 1918-1939, Życie
gospodarcze”, s.472- 476, w: Limanowa, Dzieje miasta, tom I,
1565-1945, wyd. „Secesja”, Kraków 1999. Źródło: Spis Spółdzielni
na 1 stycznia 1934 roku, Warszawa 1935 oraz zespół akt Rady
Spółdzielczej w Warszawie (AAN w Warszawie).
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udziałowcy

PODSUMOWANIE WYNIKÓW
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W LIMANOWEJ ZA 2015 ROK
Rok 2015 w działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej to kolejny rok
intensywnej pracy. Okres dużego wysiłku inwestycyjnego zmierzającego
do poprawy funkcjonalności Banku jego bezpieczeństwa i poprawy jakości
obsługi klientów. Oceniając działalność Banku Spółdzielczego w Limanowej
w okresie sprawozdawczym należy uwzględnić ogólne uwarunkowania
gospodarcze w Polsce, Europie i na świecie. W 2015 roku Bank realizował
cele w warunkach, w których gospodarka Polski znajdowała się na ścieżce
zrównoważonego wzrostu, a to czego jej brakowało to lepszej koniunktury
w strefie euro.
W marcu 2015 r. zostały obniżone stopy
procentowe NBP, skala redukcji wyniosła 0,5
pkt. proc., co sprowadziło stopę referencyjną
do nowego rekordowo niskiego poziomu 1,5%.
Jednocześnie Rada zadeklarowała, że obniżka ta
oznacza zakończenie cyklu łagodzenia polityki
pieniężnej w Polsce.
W ciągu ostatnich czterech lat Rada Polityki
Pieniężnej dokonała łącznie dziesięciu obniżek
stóp procentowych, sprowadzając stawkę referencyjną z 4,75% do 1,50%. Ostatni wzrost kosztów
kredytu miał miejsce w maju 2012 roku, gdy
RPP po niemal rocznej przerwie w podwyżkach
podniosła stopy o 25 pb.
Z uwagi na utrzymującą się deflację, a także
zmiany w składzie Rady Polityki Pieniężnej, które
zajdą w 2016 roku, a także na w świetle publikowanych informacji i analiz (koniec 2015) nie można
wykluczyć dalszej obniżki stóp procentowych (np.
o kolejne 0,5 pp).
Depozyty zgromadzone w Banku na koniec 2015
r. wynosiły 672 527 tys. zł i wzrosły w porównaniu
z końcem poprzedniego roku o 66 168 tys. zł., czyli
o 10,9%. Mając dobrą pozycję płynnościową Bank
realizował politykę oferowania cen zbliżonych do
proponowanych przez banki komercyjne i nie prowadził specjalnych akcji pozyskiwania depozytów.
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Stan środków zdeponowanych na rachunkach osób prywatnych
w analizowanym okresie wynosił 513 209 tys. zł., co stanowiło 76,33%
depozytów ogółem i wykazywał przy tym największą stabilność.
Kolejnym znaczącym źródłem depozytów były rachunki przedsiębiorców, na których zaewidencjonowano 100 640 tys. zł. Ich udział
w strukturze depozytów wyniósł 14,97%. Środki na rachunkach
rolniczych wynosiły 13 427 tys. zł. i stanowiły 2% ogółu depozytów.
Stan depozytów budżetów zamknął się kwotą 30 405 tys. zł., co
stanowiło 4,52% ogółu depozytów. Środki pozostałych podmiotów
to 28 067 tys. zł., co stanowiło 4,17% portfela depozytów.
Na dzień 31.12.2015 r. na rachunkach bieżących zgromadzono
środki w wysokości 295 758 tys. zł co stanowiło 43,9% depozytów ogółem, a na rachunkach terminowych 376 563 tys. zł., co
stanowiło 56,1% depozytów ogółem.
W 2015 roku Bank prowadził 32 805 rachunków bieżących.
Odnotowano wzrost liczby prowadzonych rachunków bieżących
i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych o 1 525 szt. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wolumenu
depozytów jak również wzrost liczby prowadzonych rachunków
depozytowych.
W okresie Bank odnotował niższą dynamikę kredytów niż
depozytów. Portfel kredytowy na dzień 31.12.2015 r. wynosił
526 430 tys. zł i w stosunku do końca 2014 r. wzrósł o 45 019
tys. zł, tj. o 9,35%. Dynamika akcji kredytowej Banku była na
umiarkowanym poziomie. Akcja kredytowa była dostosowana
do możliwości zabezpieczenia kapitałowego i na równoważenie
ryzyka kredytowego.

udziałowcy

Zysk brutto, podatek dochodowy, zysk netto

Wielkość sumy bilansowej

Ilość rachunków depozytowych

Dostęp do konta przez internet -eBankNet i eCorpoNet

Kredyty w aktywach Banku na koniec 2015 r. wynosiły 78,28%
i w porównaniu do 31.12.2014 r. (79,4%) nastąpił spadek o 1,12%.
Ważną działalnością Banku jest działalność rozliczeniowa
w ramach której dokonywana jest obsługa gotówkowa oraz
bezgotówkowa klientów. W ramach obsługi bezgotówkowej
realizowane są dyspozycje przelewów w systemie elixir, polecenia zapłaty, zlecenia stałe. Do dyspozycji klientów, Bank
udostępnia system bankowości elektronicznej (eCorpoNet,
eBankNet), międzynarodowe karty płatnicze Visa i MasterCard
oraz system powiadamiania SMSBanking.
Z usługi bankowości elektronicznej korzysta:
• eCorpoNet 752 klientów,
• eBankNet 9 457 klientów,
• home banking 63 klientów.
Z usługi powiadamiania SMS 14 587 klientów.
Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Bank wydał
dla swoich klientów 14 815 kart płatniczych, ich posiadacze
mogą bezpłatnie korzystać z bankomatów należących do sieci
Zrzeszenia Banku BPS S.A., Zrzeszenia Banku SGB S.A., w tym
z 30 bankomatów, których właścicielem jest Bank Spółdzielczy
w Limanowej.
Działalność Banku w roku 2015 zamknęła się zyskiem. Wypracowany wynik brutto w kwocie 5 854,60 tys. zł. Wynik ten
stosunku do 2014 r. był wyższy o 3 548,7 tys. zł. Obciążenie
podatkowe stanowi kwotę 1 213,78 tys. zł, która pomniejsza
nadwyżkę finansową. Zysk netto to kwota 4 640,82 tys. zł,
a w stosunku do 2014 r. zwiększył się o kwotę 3 130,23 tys. zł.

Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne
w roku 2015 oraz osiągnięte cele strategiczne
należy uznać wypracowany wynik finansowy
za zadowalający. Źródło pozytywnych sukcesów i wyników Banku tkwi głównie w stale
podnoszonej jakości obsługi, pogłębiającej się
więzi z klientami i lokalnym środowiskiem. Jest
to również wynikiem wprowadzania do pracy
nowoczesnej technologii informatycznej i usług
akceptowanych przez środowisko, w którym
Bank działa oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników.
Wysiłek naszego Banku został dostrzeżony
w środowisku lokalnym. W kategorii „Przedsiębiorca Roku”Bank Spółdzielczy w Limanowej
otrzymał nominację za szczególną dbałość
o zasoby ludzkie. Ta dbałość wyraża się między
innymi poprzez korzystne warunki zatrudnienia,
płacy, dodatków pozapłacowych, zorganizowanie
bezpiecznych warunków pracy, zapewnienie
pracownikowi rozwoju zawodowego i osobistego.
W konsekwencji, takie podejście pracodawców
sprzyja rozwojowi lokalnego rynku pracy. Kolejny
sukces to Złota Odznaka Honorowa Województwa
Małopolskiego – Krzyż Małopolski, którym został
odznaczony Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Limanowej – Adam Dudek.
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wywiad z...

STASINDA
Wywiad z właścicielami Ośrodka
Wypoczynkowego „STASINDA” w Bukowinie
Tatrzańskiej Państwem Zofią i Bronisławem
Rzadkosz – rozmawia Lidia Bugajska.
Prowadzą Państwo Ośrodek Wczasowy „Stasinda”od wielu lat. Skąd zrodził się pomysł na
taki, a nie inny biznes?
Początkowo zajmowaliśmy się handlem przygranicznym, jednakże po pewnym czasie, ze względu
na dużą odległość od miejsca zamieszkania,
postanowiliśmy wykorzystać atuty tutejszego
regionu i spróbować swoich sił w biznesie turystycznym. W tym roku mija 16 lat od rozpoczęcia
naszej działalności.
Czy, aby odnieść sukces w tej branży wystarczy
mieć atrakcyjna lokalizację?
Położenie Stasindy nie pozostaje bez znaczenia.
Umiejscowienie na wzgórzu, nieopodal trasy na
Łysą Polanę, gdzie w pobliżu nie ma zabudowań,
jest gwarancją udanego wypoczynku, zarówno
fizycznego jak i psychicznego, z dala od miejskich
hałasów. Każdego ranka nasi goście mogą rozkoszować się pięknymi widokami, które wprawiają
w dobry nastrój i pozwalają w pełni cieszyć się
wypoczynkiem na najwyższym poziomie. Oczywiście lokalizacja to nie wszystko. Najważniejszy
jest turysta. Dlatego aby odnieść sukces należy
zadbać o smaczną kuchnię, komfortowy pokój,
a przede wszystkim stworzyć taką atmosferę by
nasi goście poczuli się jak u siebie w domu.
Polacy coraz częściej doceniają piękno naszego
kraju. Czy to przekłada się na wzmożony ruch
w Państwa Ośrodku?
Góry od zawsze przyciągały rzesze turystów.
Piękne widoki, kontakt z naturą oraz szeroka
gama ciekawych form spędzania czasu wolnego
decydują o tym, iż Polacy wybierają tak chętnie
Bukowinę Tatrzańską na miejsce swojego wypoczynku. Intensywny rozwój regionu umożliwił
powstanie w bliskiej odległości od Stasindy wielu
popularnych atrakcji turystycznych, takich jak
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termy oraz wyciągi narciarskie, dzięki czemu jesteśmy w stanie
zaproponować turyście atrakcyjne miejsce do wypoczynku, co
oczywiście przekłada się na frekwencję w naszym ośrodku.
Czym zachęcacie do pobytu potencjalnych klientów?
Staramy się, aby turyści, poza pięknymi widokami, komfortowymi
pokojami, smacznym jedzeniem oraz miłą obsługą, mogli skorzystać
z szeregu atrakcji, które przygotowaliśmy dla nich na miejscu. Do
głównych należy zaliczyć: strefę relaksu czyli nowoczesny basen
z trzema saunami (sucha, parowa oraz infrared) oraz jacuzzi, salę
gier i zabaw, boiska sportowe (do kosza, siatkówki i piłki nożnej).
Nasi goście mają również do dyspozycji regionalny szałas, gdzie
można zorganizować zabawę taneczną lub rozpalić ognisko. W ciągu kilku najbliższych dni oddamy do użytku nowoczesne boisko
wielofunkcyjne ze specjalną nawierzchnią.
Na jakie trudności napotykacie prowadząc działalność w branży
wypoczynkowej?
Jak w każdej działalności gospodarczej napotykamy na problemy.
Rosnąca konkurencja, biurokracja, wysokie koszty utrzymania,
a nawet nieprzewidywalna pogoda to przeszkody, na które nie
mamy wpływu, ale codziennie próbujemy się z nimi mierzyć.
Jak rozpoczęła się Państwa współpraca z Bankiem Spółdzielczym
w Limanowej i czy są Państwo z niej zadowoleni?
Szukaliśmy dodatkowego źródła finansowania naszej inwestycji
i rozpoczęliśmy współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej.
Patrząc z perspektywy czasu było to bardzo dobre posunięcie.
Czego mogę Państwu życzyć na dalsze lata działalności?
Dalszej wytrwałości w rozwijaniu działalności oraz realizacji
kolejnych pomysłów, tak aby turyści nadal chętnie przyjeżdżali
do naszego obiektu i mogli być pozytywnie zaskakiwani nowymi
atrakcjami w naszym ośrodku oraz regionie.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszego rozwoju i samych sukcesów!
Lidia Bugajska
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OSZCZĘDZANIE
Pyta Antek Pani w szkole:
„Jaką drzewa pełnią rolę?”
Rękę w górę wznosi Ania:
„Bez nich nie ma oddychania!”

„Jest w Warszawie miejsce takie
gdzie zagadki różnorakie
i z pozoru trudne sprawy
wyjaśniane są ciekawym.

Drapie Wojtek się po głowie:
„Ale niech nam Pani powie,
czy naprawdę bez zieleni
ludzie byliby zgubieni?”

Trzeba zatem dziś wynika
udać się do Kopernika.
Co Wy na to moi mali?”
Taaak! – uczniowie zawołali.

„Tak, ma ukochana klaso
oddychamy dzięki lasom,
a dla Ziemi to jest szkoda
gdy niszczona jest przyroda.”

„Niemniej drodzy wyznać muszę
są potrzebne nam fundusze.
Aby spełnić to wyzwanie
czas rozpocząć oszczędzanie!”

Nagle Gosia wyskakuje
bo ją inna rzecz nurtuje:
„Skąd się biorą chmury duże?
Jak powstają letnie burze?”

Wówczas Julka głos zabrała,
że już kiedyś coś słyszała,
tylko nie wie jak i co
Na co Franek – „SKO!”

Waldek co ma kręte włosy
pyta się o krople rosy,
Jaśka inna sprawa dręczy:
„Czy słoneczko się nie męczy?”

Szkolna Kasa Oszczędności
daje takie możliwości.
Odkładając po troszeczkę
pojedziemy na wycieczkę!

Magda palec swój podnosi
o wytłumaczenie prosi,
czemu trawę jedząc krowa
mleko dawać jest gotowa.

Wszyscy na to przytaknęli
i oszczędzać rozpoczęli.
Pomoc przyniósł klasie owej
Bank Spółdzielczy w Limanowej.

W końcu głos zabiera Pani:
„Cisza już - mówi – kochani,
wytłumaczyć to jest sztuka
lecz od czego jest nauka!”

Dzięki świata ciekawości
oraz swej pomysłowości
z końcem roku klasa cała
do Warszawy się udała.

Janusz Guzik
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FINAŁOWA
WYSTAWA!

10 czerwca 2016 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Limanowej
odbyło się uroczyste zakończenie
akcji „Dziś oszczędzam w SKO jutro
w Banku Spółdzielczym w Limanowej”–
edycja 2015/2016 oraz finał konkursu
„Spełniam marzenia dzięki SKO w Banku
Spółdzielczym w Limanowej”.
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W tym roku oprócz popularyzacji działalności SKO w szkołach,
przedmiotem konkursu było również wykonanie przez uczniów
pracy plastycznej, przedstawiającej sposób realizacji marzeń, które
wyznaczało hasło konkursu. Prace miały zostać wykonane odręcznie,
techniką dowolną i spełniać wymagane kryteria. Konkurs trwał od
10 grudnia 2015 r. do 15 maja 2016 r. Jak się okazało oszczędzanie
w SKO jest doskonałym sposobem na realizację marzeń. Co więcej
może wyzwolić potencjał artystyczny, czego najlepszym dowodem
jest profesjonalna wystawa prac konkursowych.

Realizując swoją misję Bank cały czas inwestuje w edukację finansową dzieci i młodzieży
szkolnej. Ponadto kładzie nacisk na rozwijanie
wszelkich talentów, również artystycznych.
Kreatywność, wysoka jakość i technika z jaką
zostały wykonane prace przez dzieci, przerosła najśmielsze oczekiwania.
Nagrody w konkursie „Spełniam marzenia
dzięki SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej…” zostały przyznane w dwóch kategoriach: ogólnej – dla szkół oszczędzających
pod patronatem Banku oraz w kategorii
indywidualnej – dla uczniów. Wybór zwycięskich szkół uzależniony był od oceny
uzyskanej przez szkoły, wg określonych
kryteriów; głównie wyników działalności SKO
oraz udziału członków SKO w popularyzacji
oszczędzania. Tak więc, za całokształt działań
w roku szkolnym 2015/2016:
• Nagrodę główną w wysokości 1000 zł –
otrzymała Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Szyku,
• Nagrodę drugiego stopnia w wysokości
700 zł zdobyła Szkoła Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza w Zalesiu,
• Nagroda trzeciego stopnia, w wysokości
400 zł, trafiła do Szkoły Podstawowej
w Młynnem.
W kategorii dla uczniów spośród 397
nadesłanych do Banku prac wyłoniono 52
laureatów oceniając nowatorski pomysł,
zgodność pracy z tematyką oraz jej technikę i estetykę. Nagrody w postaci plecaków
Nike, Słuchawek Sony, młodzieżowych torb
z nadrukiem i portfeli trafiły do autorów
zwycięskich prac.
W tym roku szkolnym z Bankiem oszczędzało 3000 dzieci z 47 szkół podstawowych
i gimnazjów. Był to czas wytężonej pracy,
dlatego podsumowując obecną edycję akcji
SKO i trzeci rok działania ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „TALENTOWISKO”
uhonorowano szkoły uczestniczące w akcji.
W tym roku, po raz trzeci przyznano odznakę
„Najdynamiczniejsza Szkoła SKO”. Zaszczytny
tytuł otrzymała Szkoła Podstawowa w Nowym Rybiu.
Podczas finału nie zapomniano o uczniach
z poszczególnych szkół, którzy wytrwale
oszczędzali. Dla najbardziej aktywnych i systematycznych uczestników akcji SKO oraz tych,
którzy zgromadzili największą sumę oszczędności przekazano nagrody, które odbiorą wraz
ze świadectwem szkolnym.
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Uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego
w Limanowej laureatami
etapu regionalnego
i krajowego III
edycji programu
TalentowiSKO!
Do tegorocznej edycji konkursów przystąpiło ponad
36 000 uczniów z blisko 300 szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz prawie 50 uczniów
ze szkół ponadgimnazjalnych.

Najmłodsi mierzyli się w konkursie „Oszczędzanie w SKO
procentuje w Banku Spółdzielczym”, w ramach którego
m.in. wystawiali przedstawienie o oszczędzaniu i sprawdzali
swoją wiedzę na temat finansów w turnieju. Gimnazjaliści
rywalizowali w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie
mieli za zadanie zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny
społecznie cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszali do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” pomysły
na własny biznes.
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która przyznała chłopcom I miejsce zarówno
na etapie regionalnym, jak i krajowym. II
miejsce otrzymał również uczeń I LO im.
Władysława Orkana w Limanowej Marcin
Mizgała. Opiekunem była Pani Sylwia Stelmach,
która takim sukcesem zakończyła konkurs już
drugi rok z rzędu. Patronat nad szkołą sprawuje
Bank Spółdzielczy w Limanowej.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
„INKUBATOR SZKOLNYCH
BIZNESÓW”– ETAP KRAJOWY

BIZNESPLANY LICEALISTÓW OKAZAŁY SIĘ
PRZEMYŚLANE I SOLIDNIE SPORZĄDZONE.

Spośród prawie 50 prac została wybrana praca Michała
Podgórni i Bartosza Ociepki z I LO im. Władysława Orkana
w Limanowej, którzy postanowili otworzyć firmę specjalizującą
się w wypożyczaniu sprzętu i prowadzeniu rozgrywek
w woodsballu, odmianie paintballa, w której mecze
rozgrywane są w warunkach naturalnych. Ten pomysł spotkał
się z największym uznaniem Krajowej Komisji Konkursowej,

• I miejsce Michał Podgórni, Bartosz Ociepka
z I LO im. Władysława Orkana w Limanowej
pod patronatem SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE „Inkubator szkolnych biznesów”–
ETAP REGIONALNY
• I miejsce Michał Podgórni, Bartosz Ociepka
z I LO im. Władysława Orkana w Limanowej
pod patronatem Banku Spółdzielczego
w Limanowej
• II miejsce Marcin Mizgała z I LO im. Władysława Orkana w Limanowej pod patronatem
Banku Spółdzielczego w Limanowej
We wrześniu ruszy czwarta już edycja Programu. Do tej pory zanotowano blisko 1 000
000 wejść na TalentowiSKO.pl. Ponad 500
szkół prowadzi na niej swojego bloga, gdzie
opisuje bieżące wydarzenia z życia szkoły,
a profil Programu na Facebooku lubi blisko 5
400 użytkowników.
Serdecznie gratulujemy sukcesów na etapie
Regionalnym oraz Krajowym i zachęcamy
wszystkie szkoły z regionu do aktywnego
uczestnictwa, gdyż nagrody finansowe są
bardzo atrakcyjne.
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W E R N I S A Ż
Mariana Ślazyka
W dniach 27.02.2016r - 30.04.2016 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie miała miejsce wystawa prac Pana
Mariana Ślazyka. Patronem wystawy był Bank Spółdzielczy w Limanowej,
który od lat wspiera działalność artystyczną i kulturową w regionie.

Marian Ślazyk urodził się w 1959 roku w Słopnicach k/Limanowej w rodzinie wielodzietnej. Od
najmłodszych lat interesował się sztuką. Cieszył go
widok przedmiotów artystycznych, w tym obrazów.
Interesował go sposób ich tworzenia i techniki
jaki zostały wykonane. Prowadził normalne życie
rodzinne, nie myślał, że sam mógłby tworzyć. Wychowując się w Krakowie bardzo tęsknił za swoimi
rodzinnymi stronami. Zatem kiedy nadarzyła się
okazja postanowił wrócić w rodzinne strony do
Słopnic. Tu do dziś dnia mieszka i tworzy. Codzienne
i zarazem piękne górskie widoki obudziły w nim
chęć przekazania tego innym. Tak zaczęła się jego
przygoda malarstwem.
Na początku malował jedynie kwiaty. Robił
to dość wyszukanym i niełatwym sposobem, za
pomocą farb olejnych i szpachli. Potem przyszła
kolej na pejzaże. W miarę tworzenia zaczął coraz
sprawniej posługiwać się pędzlem. Nauczył się
mieszać kolory, przez co jego obrazy stały się
bardzo żywiołowe i ekspresyjne. Jego twórczość
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podobna jest do dzieł Weissa, Cybisa, Cybis-Rudzkiej, Stanisławskiego,
Hasiora i Wieczorka. Do tworzenia wykorzystuje różne materiały
np. deski na których namalował już cykl aniołów i kotów. Z czasem
zaczął także rzeźbić.
Jego talent stał się w pewien sposób uniwersalny. Jego prace
powstają bardzo szybko, niemalże pod wpływem chwili. Oddaje
całą swoją energię i wizję, a także odczuwane w danej chwili
emocje i uczucia. Jego prace są bardzo wymowne, skłaniające
do głębszej refleksji. Nie są one obojętne i bezosobowe. Mają
duszę i żyją swoim własnym życiem. Widoczna jest kompozycja,
kolorystyka, a także sposób ich wykonywania. Symbolika, którą
posiadają – wydawać by się mogło – że krzyczy i to niezależnie
od tematyki.
Talent autora rozwija się bardzo szybko, tym bardziej że on sam
pracuje nad tym intensywnie. Widoczne jest, że jego styl dojrzewa
i ugruntowuje się. W każdej pracy zauważyć można, jak ogromną
twórczą wyobraźnią dysponuje. Swoim pracom nadaje głęboką
wymowę symboliczną i uczuciową, która z nich emanuje. Niejako
pod tym względem przypomina sposób tworzenia Witkiewicza.
Wypływa to z głębi jego serca, które jest bardzo wrażliwe i empatyczne. W swoich działaniach jest żywiołowy i spontaniczny.

kogo wspieraliśmy?

Realizuje tylko własne kompozycje, nie tworzy prac na
zamówienie, ponieważ jest indywidualistą. Nie zraża go się
trudnościami i nie cechuje go wyniosłość. Pomimo że tworzy
szybko, jego ruchy są bardzo pewne. W wyniku czego powstaje
praca wymowna pod względem kompozycji, formy i koloru.
Walory jego sztuki, są już docenione. Prace jego znajdują się
w kolekcjach krajowych i zagranicznych. Marian Ślazyk brał

udział w wielu wystawach grupowych, oraz
reprezentował swoje prace podczas wystaw
indywidualnych. Dodatkowo artysta udziela
się społecznie, współpracuje z fundacjami
pożytku publicznego, przekazując swoje prace
na licytację.

KOGO WSPIERALIŚMY W OSTATNIM KWARTALE
1. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY - ODDZIAŁ
SZCZAWA
2. MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY LIMANOWA
3. LKS PŁOMIEŃ
4. KUKS LASKOVIA
5. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LASKOWEJ
6. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY TYMBARK
7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUPNIOWIE
8. PIKNIK RODZINNY - ZSS NR 1 W LIMANOWEJ
9. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIMANOWEJ
10. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBROCIESZU
11. MIEJSKI ŻŁOBEK W LIMANOWEJ
12. SZKOŁA MUZYCZNA TYMBARK
13. ZSS NR 1 W LIMANOWEJ
14. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZASADNEM
15. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PATRIA MŁYNNE
16. SZKOŁA PODSTAWOWA MSZANA GÓRNA
17. ZESPÓŁ MALI MĘCINIANIE
18. MUKS HALNY KAMIENICA
19. CHÓR CANTICUM IUBILEAUM
20. OSP JURKÓW
21. ARS KLUB KYOUKUSHINKAY

22. STOWARZYSZENIE CHÓR CHŁOPIĘCY BAZYLIKI MBB
LIMANOWA
23. STOWARZYSZENIE PARAFIALNA ORKIESTRA DĘTA
W LASKOWEJ
24. OSP JODŁOWNIK
25. STOWARZYSZENIE ZIEMIA LIMANOWSKA
26. ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WILKOWISKU
27. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 STARA WIEŚ
28. SZKOŁA PODSTAWOWA W SECHNEJ
29. ZSS NR 4 W LIMANOWEJ
30. ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ZALESIU
31. BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W LIMANOWEJ
32. ZSS NR 2W LIMANOWEJ
33. ZESPÓŁ SZKÓŁ W SADKU KOSTRZY
34. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„PRZYSTAŃ” W TYMBARKU
35. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W LIMANOWEJ
36. CARITAS - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W LIMANOWEJSOWLINACH
37. CARITAS - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W ŁOSOSINIE
GÓRNEJ
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SKO STARE RYBIE

DZIEJE PIENIĄDZA NIE SĄ TAJEMNICĄ DLA PRZEDSZKOLAKÓW
I UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM RYBIU
Dzieci ochoczo pogłębiały swoją wiedzę o środkach płatniczych. Członkowie SKO wykonali plakat „Kto oszczędza ten
nie traci, a na pewno się wzbogaci!” Wychowankowie z zainteresowaniem oglądali prezentację multimedialną poświęconą monetom i banknotom, a także aktywnie uczestniczyły
w zabawach tematycznych.
Na zajęciach towarzyszyły maluchom dwie sympatyczne świnki- skarbonki. Dzięki pogadankom i działaniom praktycznym
dzieci mogą bezpiecznie poruszać się w świecie pieniądza.
Teraz potrafią samodzielnie segregować i przeliczać swoje
gromadzone oszczędności.



Opiekun SKO: Irena Juszkowicz

SKO JASTRZĘBIE

GÓRA GROSZA
Nasza szkoła włączyła sie w ogólnopolską akcję „Góra
Grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym
na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom
wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą
w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego
oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.
Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem napełniali
skarbonkę monetami. Po podliczeniu okazało się, że udało nam sie zebrać ponad 66 złotych. Wszystkie monety
zostały osobiście spakowane przez uczniów i przekazane
organizatorom.



Opiekun SKO: Agnieszka Janik
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SKO LASKOWA

Z WIZYTĄ W BANKU
4 marca 2016r. uczniowie z Zespołu Szkół
im. Janusza Korczaka w Laskowej przybyli
z wizytą do Banku. Zwiedzanie instytucji
jaką jest bank okazało sie bardzo interesujące. Uczniowie mogli z bliska przyjrzeć
się pracy bankowca i zgłębić tajniki wiedzy
z zakresu produktów i usług bankowych.
Największą atrakcją okazał się jednak fotel Pana Prezesa oraz możliwość obsługi
maszyn i urządzeń służacych bankowcom
w codziennej pracy. Była to bardzo pouczająca lekcja bankowości!



Opiekun SKO: Magdalena Mąka

SKO PASIERBIEC

SKO ZBLUDZA

WARSZTATY

LOTERIA FANTOWA

Kolejny konkurs dla członków SKO polegał na wykonaniu
dowolną techniką ozdoby choinkowej, która miała zawierać logo SKO lub nawiązywać do oszczędzania. Ocenie
poddano wiele ciekawych i interesujących prac. Liczyła się
estetyka wykonania i oryginalność pomysłu. Wiele prac
było typowych i podobnych. Szczególne uznanie w oczach
jury zyskały prace wyjątkowe i niepowtarzalne. Po długich
naradach wyłoniono zwycięzców.
Nagrody dla wyróżnionych jak również nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu ufundował BS
Limanowa oraz opiekun SKO. Gratulujemy nagrodzonym
jak również dziękujemy wszystkim członkom SKO, którzy
wzięli udział w konkursie. Zachęcamy do udziału w kolejnych wyzwaniach.

Członkowie SKO w Zbludzy przeprowadzili loterię fantową,
której dochód przeznaczą na dofinansowanie biletów do
kina lub teatru. Fanty pozyskaliśmy dzięki uprzejmości
Banku Spółdzielczego w Limanowej, który przekazał nam
gadżety ze swoim logo. Z pozyskanych odsetek od wpłat
dokonywanych przez członków SKO dokupiliśmy kilka
drobiazgów.





Opiekun SKO: Agata Florek

Opiekun SKO: Irena Mikołajczyk
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SKO STARA WIEŚ

SKO ZALESIE

KONKURS

WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW
ZAPANOWAŁA
MODA NA OSZCZĘDZANIE

Dnia 15 lutego 2016 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Starej
Wsi odbył się apel, podczas którego zostały rozstrzygnięte konkursy dla uczniów za systematyczne i efektywne
oszczędzanie, przez okres pierwszego semestru roku
szkolnego 2015/2016. Nagrody dla zwycięzców konkursu
zapewnił Bank Spółdzielczy w Limanowej.
W kategorii systematycznego oszczędzania zostały przyznane następujące miejsca:
1. Zofia Kończak, klasa I SP
2. Oliwia Pałka, klasa IIa SP
3. Maja Szyrszeń, klasa IIa SP,
Michał Pałka, klasa I SP
W kategorii efektywnego oszczędzania zostały przyznane
następujące miejsca:
Klasy IV-VI SP
1. Karolina Biernat, klasa IV
2. Emilia Biernat, klasa V
Klasy I-III SP
1. Izabela Pałka, klasa IIa
2. Faustyna Biernat, klasa IIa
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i zachęcamy
do dalszego oszczędzania.


Opiekun SKO: Dorota Kędroń
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Uczniowie Gimnazjum w Zalesiu, w ramach konkursu:
„MODA NA OSZCZĘDZANIE”, podczas tematycznych lekcji
wychowawczych, wykonali atrakcyjne plakaty przedstawiające sposoby i cele oszczędzania. Pomysłowe oraz
zachęcające do oszczędzania plakaty, zostały wyeksponowane w salach klasowych i są częścią ich wystroju.
Komisja konkursowa po przeglądzie sal, oceniła prace pod
kątem: zgodności z tematem, pomysłowości, estetyki.



Opiekun SKO: Janina Ziębowicz
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SKO SZYK

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ WIELKANOCNY –
POCZTÓWKI, PISANKI, JAJKA MALOWANE…
W wiosennej atmosferze i wielkanocnym nastroju w ostatnią
niedzielę marca i pierwszą niedzielę kwietnia 2016r. uczniowie
klas II, IV i V wraz z wychowawcami zorganizowali przy Kościele Parafialnym w Szyku „Świąteczny Kiermasz Wielkanocny”,
w trakcie którego prezentowane były własnoręcznie wykonane:
baranki, pisanki, kartki, stroiki i koszyczki. Ozdoby wielkanocne
zostały przygotowane przez dzieci na lekcjach plastyki, jak również
przez rodziców. Tradycyjnie, nie zabrakło domowych wypieków,
które cieszyły się ogromnym „wzięciem”. Dochód z wielkanocnego kiermaszu zasilił konta książeczek SKO z przeznaczeniem
na klasowe wycieczki. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy
za pomoc w zorganizowaniu kiermaszu, a z okazji Świąt Wielkiej
Nocy życzymy pomyślności oraz radości ze spędzonych wspólnie
chwil w rodzinnym gronie.

PALMA WIELKANOCNA
W wiosennej atmosferze i wielkanocnym nastroju w ostatnią
niedzielę marca i pierwszą niedzielę kwietnia 2016r. uczniowie
klas II, IV i V wraz z wychowawcami zorganizowali przy Kościele Parafialnym w Szyku „Świąteczny Kiermasz Wielkanocny”,
w trakcie którego prezentowane były własnoręcznie wykonane:
baranki, pisanki, kartki, stroiki i koszyczki. Ozdoby wielkanocne
zostały przygotowane przez dzieci na lekcjach plastyki, jak również
przez rodziców. Tradycyjnie, nie zabrakło domowych wypieków,
które cieszyły się ogromnym „wzięciem”. Dochód z wielkanocnego kiermaszu zasilił konta książeczek SKO z przeznaczeniem
na klasowe wycieczki. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy
za pomoc w zorganizowaniu kiermaszu.



Opiekun SKO: Dorota Kapera
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placówki

NASZE PLACÓWKI
Centrala
Limanowa
34-600 Limanowa
Rynek 7
tel. 18 33 79 100

Oddziały
Limanowa
34-600 Limanowa
Rynek 7
tel. 18 33 79 100
Laskowa
34-602 Laskowa 486
tel. 18 33 33 004
Kraków
30-644 Kraków
ul. Kamieńskiego 47
tel. 12 35 77 777
Kamienica
34-608 Kamienica 412
tel. 18 33 47 560
Dobra
34-642 Dobra 816
tel. 18 33 30 004
Łukowica
34-606 Łukowica 282
tel. 18 33 35 034
Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 10
tel. 18 44 44 478
Szczyrzyc
34-623 Szczyrzyc 188
tel: 18 33 26 320
Tarnów
33-100 Tarnów
ul. Krakowska 131
tel. 14 62 88 920

Punkty Obsługi Klienta
Limanowa
34-600 Limanowa
ul. Józefa Marka 15
tel. 18 33 70 252
Tymbark
34-650 Tymbark
ul. Armii Krajowej 630
tel. 18 44 74 257
Szczawa
34-607 Szczawa 584
tel. 18 33 44 021
Klęczany
33-394 Klęczany 119
tel. 18 44 33 402
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Zdjęcie: materiały własne

Kraków
31-102 Kraków
ul. Zwierzyniecka 8
tel. 12 42 69 820

Limanowa - Starostwo
34-600 Limanowa
ul. J. Marka 9
tel. 18 44 52 062

Ujanowice
34-603 Ujanowice 2
tel. 18 33 34 720

Limanowa - Supermarket SPAR
34-600 Limanowa
ul. Żwirki i Wigury 4
tel. 18 54 24 444

Jurków
34-643 Jurków 52
tel. 18 33 40 025
Jodłownik
34-620 Jodłownik 120
tel: 18 33 40 315
Skrzydlna
34-625 Skrzydlna 279
tel. 18 33 31 020
Mszana Dolna
33-730 Mszana Dolna
ul. Starowiejska 4c
tel. 18 33 19 820
Słopnice
34-615 Słopnice 984
tel. 18 33 40 411

Limanowa
34-600 Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 15
tel. 18 33 36 810
Przyszowa
34-604 Przyszowa 480
tel. 18 33 36 012
Męcina
34-654 Męcina
tel. 18 332 23 80

Filie
Porąbka Iwkowska
32-862 Porąbka Iwkowska 32
tel. 14 68 45 241

Limanowa - Sowliny
34-600 Limanowa
ul. Piłsudskiego 84b
tel. 18 44 00 632

Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz
ul. Nowy Świat 2
tel. 18 44 19 910

Limanowa
34-600 Limanowa
ul. Reymonta 4a
tel. 18 337 82 18

Tarnów
ul. Dąbrowskiego 25
33-100 Tarnów
tel. 14 621 10 56

Limanowa - Szpital
34-600 Limanowa
ul. Piłsudskiego 61
tel. 18 33 39 250

www.bs.limanowa.pl

