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Szanowni
Państwo!
Oddajemy Wam kolejne wydanie bezpłatnego Kuriera Finansowego Banku Spółdzielczego
w Limanowej. Wydawany Kurier Finansowy jest jednym ze sposobów komunikowania się Banku z Członkami Spółdzielni, jego Właścicielami oraz Klientami. Seria publikowanych artykułów,
które zamieszczamy ma cel informacyjny i edukacyjny. Kontynuowana jest seria artykułów
historycznych i wspomnieniowych przypominających współczesnym pokoleniom początki
spółdzielczości bankowej.
Szanowni Państwo, rok 2016 dobiegł końca. Zapisał się w historii rozwoju bankowości spółdzielczej pomyślnie, pomimo trudności jakie wynikają z wprowadzanych zmian w otoczeniu
regulacyjnym związanych z wdrażaniem prawa Unii Europejskie do systemu prawa polskiego
oraz przemian w otoczeniu gospodarczym.

Adam Dudek
Prezes Zarządu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej aktywnie uczestniczy w tworzeniu warunków
dla dalszego rozwoju spółdzielczości bankowej. W Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości
powołano Spółdzielnię Instytucjonalnego System Ochrony, która rozpoczęła działalność z początkiem 2016 roku. Bank Spółdzielczy w Limanowej będąc członkiem powołanej Spółdzielni
ma zabezpieczenie przed utratą płynności i wypłacalności.
Informujemy, że na przełomie miesiąca lutego i marca 2017 r. przeprowadzona będzie kampania Zebrań Grup Członkowskich, na które zapraszamy Członków i Klientów Banku.
Na zebraniach tych Członkowie Banku będą mogli zapoznać się z bieżącą sytuacją oraz uzyskanymi wynikami finansowymi za 2016 r. Zebrania Grup Członkowskich poprzedzają Zebranie
Przedstawicieli Członków, którego odbycie zaplanowano na 28 marca 2017 r.
Rok 2017 w działalności Banku będzie okresem obchodów sto czterdziestej rocznicy rozpoczęcia działalności. Będzie okazją do dokonania oceny oddziaływania Banku na lokalną społeczność oraz jego udziału w rozwoju lokalnego środowiska. W trakcie roku przewidzianych
zostało kilka imprez okolicznościowych, które będą poświecone rocznicowym obchodom.
Liczymy na aktywny udział w tych wydarzeniach działaczy samorządowych spółdzielni, byłych
i obecnych pracowników oraz sympatyków Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Zachęcam do lektury.

Adam Dudek
Prezes Zarządu
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WIELKI FINAŁ LOTERII
AUTOLOKATA XIII EDYCJA
JUŻ ZA NAMI!
W środę 7 grudnia 2016 r. w Limanowskim Domu Kultury
odbyło się uroczyste zakończenie Loterii „Autolokata
XIII edycja”organizowanej przez Bank Spółdzielczy
w Limanowej, podczas którego miało miejsce losowanie
atrakcyjnych nagród. Na wszystkich uczestników czekały
liczne niespodzianki i wizyta Mikołaja, a wspólnie
spędzony czas umilały utwory zagrane przez młodzież
z Państwowej Szkoły Muzycznej z Limanowej.

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 x
Samochód Opel Meriva, 2 x Notebook
marki DELL, 2 x rower, 3 x Tablet marki
DELL, 3 x kuchenka mikrofalowa, 4 x myjki
do okien marki Karcher, 3 x Opiekacz/
gofrownica, 3 x ekspres do kawy marki
Krups, 8 x odtwarzacz MP4, 3 x urządzenie do gotowania na parze, 5 x mikser,
10 x portfel skórzany, 3 x toster i 15 x
szczoteczka elektryczna marki OralB.
W losowaniu Loterii „AUTOLOKATA
XIII edycja”mogli brać udział klienci

Banku, którzy założyli lokatę w dniach
29.02.2016 r. do 31.05.2016 r., w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego
w Limanowej i utrzymali w całości do
30.11.2016 r. Minimalna kwota lokaty
upoważniającej Posiadacza do uczestnictwa w loterii promocyjnej wynosiła
1 000,00 PLN.
Należy wspomnieć, iż finał Loterii
„AUTOLOKATA”po raz pierwszy odbył
się 20 grudnia 2007 r. Łączna wartość
nagród, które do tej pory otrzymało 528
laureatów wynosi 948 700 zł, a grono
szczęśliwych posiadaczy nagrody głównej, czyli samochodów osobowych to
15 osób.

Wszystkim Laureatom XIII edycji
AUTOLOKATY serdecznie gratulujemy!
Osoby, które nie miały szczęścia podczas tegorocznego finału zapraszamy do
wzięcia udziału w kolejnej, czternastej już
edycji Autolokaty.
Oferujemy kolejną szansę na zdobycie
atrakcyjnych nagród, w tym samochodu
osobowego KIA RIO oraz wielu innych,
atrakcyjnych nagród.
Więcej informacji na temat Loterii
„Autolokata XIV edycja”znaleźć można
w serwisie internetowym www.bs.limanowa.pl/autolokata oraz w placówkach
Banku Spółdzielczego w Limanowej.
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BANK SPÓŁDZIELCZY
W LIMANOWEJ WSPIERA
PODMIOTY EKONOMII
SPOŁECZNEJ

27 października 2016r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się gala Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, która była wydarzeniem podsumowującym VI edycję konkursu
„Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie. Bank Spółdzielczy w Limanowej już po raz szósty wsparł organizację konkursu
podkreślając jak ważna jest rola podmiotów ekonomii społecznej w gospodarce.

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, łącząca w sobie
działalność gospodarczą i działalność
pożytku publicznego. Przedsiębiorstwa społeczne zarabiają produkując
lub świadcząc usługi, a wypracowane
zyski przeznaczają na realizację celów
społecznych – aktywizację osób niepełnosprawnych, bezrobotnych czy
działania na rzecz społeczności lokalnej. Sektor ekonomii społecznej to nie
tylko bogactwo doświadczeń, pomy-
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słów, innowacyjnych rozwiązań, ale
także różnorodność branż i rodzajów
organizacji. Tę różnorodność ilustrują
uczestnicy konkursu, wśród których
znajdują się organizacje pozarządowe
oraz kościelne, jednostki organizacyjne
prowadzące działalność gospodarczą,
spółdzielnie: socjalne, inwalidów i niewidomych, pracy oraz spółki not for
profit. Zdecydowana większość małopolskich przedsiębiorstw społecznych
działa w branży usługowej, oferując

m.in. usługi gastronomiczne i cateringowe, opiekuńcze, porządkowe, czy też
w sektorze turystyki i rekreacji.
Celem konkursu „Małopolski Lider
Przedsiębiorczości Społecznej” jest
promocja dobrych praktyk realizowanych przez małopolskie firmy społeczne.
Tegoroczny Konkurs przeprowadzony
był w następujących kategoriach:
• Kategoria główna – Małopolski Lider
Przedsiębiorczości Społecznej 2016.

aktualności

Dodatkowo, w kategorii głównej przyznane zostały:
• Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa
społecznego za innowacyjność społeczną;
• Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa
społecznego za innowacyjność gospodarczą.
• Kategoria – Jednostka samorządu
terytorialnego wspierająca rozwój
ekonomii społecznej w Małopolsce;
• Kategoria – Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej
w Małopolsce;
• Kategoria – Nagroda publiczności.
LAUREACI:
• Zwycięzcą VI edycji konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”za skuteczne włączenie zasad
solidarności społecznej do prowadzonej działalności gospodarczej, otwartość na współpracę z partnerami lokalnymi, aktywne działania na rzecz
integracji różnych środowisk społecznych oraz autorskie pomysły w zakresie
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami została Krakowska Spółdzielnia Niewidomych „Sanel”, która otrzymała również Nagrodę Publiczności.
• Kapituła Konkursu przyznała w kategorii głównej dodatkowo wyróżnienie
dla Spółdzielni Socjalnej „Przystań”
z Raciechowic za twórcze połączenie
działalności ekonomicznej i celów społecznych, czynną obecność w życiu społeczności i otwartość na współpracę
z lokalnymi partnerami.

• Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność społeczną
za otwarte i kreatywne podejście do
wyzwań związanych z różnorodnością
ról społecznych pełnionych przez pracowników spółdzielni i umożliwienie
im godzenia życia zawodowego z rodzinnym otrzymało przedsiębiorstwo
„Okno na Świat” Spółdzielnia Socjalna
ze Słopnic.
• Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność gospodarczą za konsekwentną realizację polityki
jakości, w którą zaangażowane jest
całe przedsiębiorstwo oraz za umiejętne dostosowywanie oferty do wymogów rynku europejskiego dostała
Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego „Aktywizacja” Spółdzielnia
Pracy.
• Najlepszym samorządem wspierającym
rozwój ekonomii społecznej, za zrozumienie dla potrzeb rozwojowych ekonomii społecznej i kreowanie klimatu
korzystnego dla przedsiębiorczości społecznej przez stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
oraz partnerską współpracę, zostało
Miasto Tarnów.
• Zwycięzcą w kategorii przedsiębiorca
wspierający rozwój ekonomii społecznej
w Małopolsce za zrozumienie potrzeby
współpracy z podmiotami ekonomii społecznej oraz budowanie relacji z nimi
w oparciu o zasadę obopólnych korzyści
zostały firmy Arkana Cosmetics Sp. z o.o.
oraz Wawel Service Sp. z o.o.

Nagrodzeni otrzymali nagrodę finansową, a zwycięzca dodatkowo prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.
Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu znaleźli się m.in. Stowarzyszenie SIEMACHA, Spółdzielnia Socjalna
OPOKA z Klucz, Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o. z Krakowa oraz
Spółdzielnia Socjalna „PRIMA”z Pcimia.
Inicjatorem i organizatorem Konkursu
jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ul. Piastowska 32,
30–070 Kraków), realizujący projekt
„Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie
ekonomii społecznej.
Fundatorami nagród są: Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Jacek
Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronami są również Małopolska Loża BCC, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, Małopolski Fundusz Ekonomii
Społecznej. Patronat medialny: Telewizja
Kraków, Radio Kraków oraz portal odpowiedzialnybiznes.pl.
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BANK UHONOROWANY
PODCZAS XII LIMANOWSKIEJ
GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
18 listopada 2016 r. w Limanowskim Domu Kultury odbyła się XII Gala Przedsiębiorczości
Powiatu Limanowskiego organizowana przez  Regionalne Stowarzyszenie
Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Gala poprzez swą tradycję stała się
już swego rodzaju Świętem Limanowskiej Przedsiębiorczości. Głównym celem Gali jest podkreślenie roli i znaczenia firm, które funkcjonują w regionie
i które mają wpływ na gospodarczy rozwój Powiatu Limanowskiego. W ciągu
ostatnich 10 lat zaprezentowane zostały
sukcesy i osiągnięcia prawie 400 firm,
które odebrały nagrody i wyróżnienia
w różnych kategoriach. Gala jest również podziękowaniem dla ludzi, którzy
tworzą przyjazny klimat wokół przedsiębiorczości.
Kapituła Konkursu „Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego”przy ocenie aplikacji uczestników brała pod uwagę wielkość zatrudnienia, inwestycje firmy, nowe
produkty lub usługi, pozyskiwanie nowych rynków sprzedaży oraz działania
na rzecz społeczności lokalnych. Bank
Spółdzielczy w Limanowej znalazł się
wśród wyróżnionych w kategorii „Duże
przedsiębiorstwa”. Bank zdobył również
wyróżnienie w kategorii „Lider Biznes –
Laureat Internautów 2016”.
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Kolejną nagradzaną kategorią był „Pracodawca Roku”. To prestiżowy tytuł nadawany firmom za ich 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. Tu Bank
Spółdzielczy w Limanowej otrzymał nominację za utrzymywanie wysokiego poziomu
zatrudnienia – obecnie 216 osób – i szczególną dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników.
Podczas Gali Bank Spółdzielczy w Limanowej został laureatem kategorii „Za działalność
charytatywną wśród lokalnej społeczności”,
a Prezes Zarządu Banku, Pan Adam Dudek
otrzymał okolicznościowy medal, za konsekwentne wspieranie działalność organizacji
charytatywnych oraz inicjatyw w zakresie
rozwoju edukacji, nauki, kultury i sportu.
W minionym roku zrealizowano blisko 100
przedsięwzięć w regionie dzięki wsparciu

udzielonemu przez Bank, który już od wielu
lat aktywnie angażuje się w szerzenie idei
przedsiębiorczości, oszczędzania i ekologii
oraz wspiera ludzi z pasją.
W tym roku XII Limanowska Gala Przedsiębiorczości odbyła się pod Honorowym
Patronatem Elżbiety Bieńkowskiej – Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wiesława Janczyka
– Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Posła na Sejm RP Ziemi Limanowskiej,
Wojewody Małopolskiego – Józefa Plicha
oraz Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy.
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MŁODZI ILUSTRATORZY
W PUSTYNI I W PUSZCZY HENRYKA
SIENKIEWICZA NAGRODZENI
W czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej 18 listopada 2016r. odbyło się
uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom czytelniczego konkursu
plastycznego pod hasłem „Ilustruję W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza”,
zorganizowanego przez bibliotekę we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami
szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego.

Celem konkursu, adresowanego do uczniów
klas 4-6 szkół podstawowych, było rozwijanie kompetencji czytelniczych, kreatywności i twórczości plastycznej wśród
dzieci, a także włączenie się w obchody
Roku Henryka Sienkiewicza. W konkursie wzięło udział 46 szkół – w sumie nadesłano 130 autorskich ilustracji do powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni
i w puszczy”. Laureatów wyłoniła Komisja
Konkursowa w składzie: przewodnicząca
Anna Rosiek – plastyk, nauczyciel Zespołu
Szkół im. KEN w Tymbarku, Helena Golińska – pracownik Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Limanowej, Agata
Jabłońska – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej. W swoich wystąpieniach na uroczystości wręczenia nagród,
jurorzy gratulowali zwycięzcom, wyrazili

uznanie dla wszystkich uczestników konkursu oraz podkreślili wysoki poziom prac
konkursowych.
LISTA LAUREATÓW:
• I Miejsce: Wiktor Kuzar – Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Przyszowej
• II Miejsce: Agnieszka Augustyn –
Szkoła Podstawowa w Sechnej
• III Miejsce: Mikołaj Kłosowski – Szkoła
Podstawowa w Kłodnem
• WYRÓŻNIENIA: Aleksandra Dawiec –
Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce.
Kamil Kotarski – Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej. Jakub Stach
– Szkoła Podstawowa w Ujanowicach.
Martyna Dolińska – Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach. Klaudia Pala
– Szkoła Podstawowa w Podłopieniu.

Małgorzata Hybel – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie. Sebastian
Sulima – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej.
Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej
serdecznie dziękuje Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej, który jako sponsor
nagród rzeczowych, po raz kolejny wydatnie
przyczynił się do docenienia plastycznych
dokonań zdolnych młodych artystów,
a także wszystkim uczniom za tak duże
zainteresowanie konkursową propozycją
oraz wykonanie i nadesłanie oryginalnych,
różnorodnych i ciekawych prac, nauczycielom bibliotekarzom za trud i zaangażowanie w rozpropagowanie konkursu oraz
zorganizowanie etapu szkolnego w swoich
placówkach.
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BISKUP ANDRZEJ JEŻ:
„– Rola mediów to
prawda za wszelką cenę”

8 stycznia 2017r. podczas spotkania opłatkowego, które zorganizowano w restauracji
Bristol w Tarnowie, po raz pierwszy w historii
radia RDN wręczono statuetki im. ks. abpa Józefa Życińskiego. Otrzymali je bp Andrzej Jeż, ks.
prałat Stanisław Gurgul, Adam Dudek – Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej,
Janusz Cetnar – Prezes firmy Megael i Mariusz
Dziekan – nagłośnieniowiec RDN Małopolska
i RDN Nowy Sącz. Wyróżniono też honorowym
członkostwem działaczy Klubu Dobrze Nastawionych: Stanisława Jarosza – właściciela firmy Taurus
oraz Monikę Słombę, Bernadettę Galik i Andżelikę
Galik. Nagrodzono ponadto pracowników radia
RDN: Jerzego Olszówkę, Grzegorza Golca i Piotra
Fortunę.

JUBILEUSZOWA ODZNAKA
HONOROWA ZWIĄZKU BANKÓW
POLSKICH DLA ADAMA DUDKA

Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej został
wyróżniony przez Związek Banków Polskich.

Podczas obchodów 25-lecia Związku Banków Polskich, zostały wręczone wyróżnianie dla osób, które miały swój istotny udział w dynamicznym
rozwoju i bezpiecznym funkcjonowaniu polskiej bankowości. Odznakę Honorową Związku Banków Polskich z rąk Zarządu ZBP odebrał Adam DUDEK –
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A., wieloletni uczestnik Forum Technologii Banków
Spółdzielczych oraz Forum Liderów Banków Spółdzielczych, członek Rady
Nadzorczej Banku BPS S.A.

NOWY PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

18 lipca 2016 r. odbyło się oficjalne
otwarcie kolejnej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej. Nowy Punkt Obsługi Klienta mieści się w Nowym Targu
przy ul. Orkana 16. Placówka wyposażona
jest w strefę samoobsługową zawierającą
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bankomat i wrzutnię. Dodatkowym atutem korzystania z usług Banku jest również parking przy budynku.
Bank posiada obecnie 34 placówki, oferując nowoczesne i dopasowane do potrzeb klientów produkty finansowe.

NOWA LOKALIZACJA
FILII W NOWYM SĄCZU

Od 3 października 2016 r. Filia w Nowym Sączu
pracuje w nowej lokalizacji – przy ul. I Brygady 2a –
budynek Hotelu Ibis. Placówka wyposażona jest
w strefę 24 – z bankomatem. Numery telefonu
oraz godziny pracy pozostają bez zmian.

finanse dla ciebie

KREDYT EKOLOGICZNY
nowy produkt w ofercie Banku
Ochrona środowiska, ekologia,
zielone technologie, czy
zmniejszenie CO2 – tym żyje dzisiaj
świat. Ten trend wzrasta z roku
na rok, co ma odzwierciedlenie
również w programach
o dofinansowanie unijne na lata
2014-2020 jak i w samych ofertach
produktów kredytowych.

Jeszcze klika lat temu osoby fizyczne, firmy, wspólnoty mieszkaniowe czy inne podmioty, które planowały prace termo modernizacyjne
lub inne powiązane z ekologią np.: oszczędzanie energii, solary,
mogły jedynie posiłkować się tradycyjnym kredytem na remont.
Z myślą o ekologii oraz spełniając oczekiwania Klientów Bank
poszerzył swoją ofertę o nowy produkt – kredyt EKOlogiczny.

LISTA INWESTYCJI JAKIE MOŻNA SFINANSOWAĆ
TYM KREDYTEM JEST BOGATA

Kredyt EKOlogiczny może być przeznaczony na:
• zakup i/lub montaż instalacji, m.in.:
• systemów fotowoltaicznych o mocy 2kW – 20kW,
• pomp ciepła,
• kolektorów słonecznych,
• źródeł ciepła opalanych biomasą,
• układu mikrokogeneracyjnego dla instalacji na biogaz, biopłyny
lub biomasę,
• rekuperacji, wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła;
• wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków;
• wykonanie pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu
(drewno, kamień, trzcina, dachówka ceramiczna);
• realizację przyłącza do miejskiej sieci cieplnej;
• wykonanie domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;
• zakup kotłów centralnego ogrzewania (gazowy, olejowy,

węglowy niskoemisyjny, elektryczny, opalany
biomasą, w tym kominki);
• zakup samochodów i pojazdów elektrycznych;
• realizację innych celów ekologicznych.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt
to w szczególności osoby fizyczne nie prowadzące
działalności gospodarczej.

WARUNKI KREDYTOWANIA:

•
•
•
•
•

oprocentowanie: niskie, atrakcyjne;
finansowanie do 100% wartości inwestycji;
okres kredytowania: do 8 lat;
kwota kredytu: 5.000,00 zł. – 100.000,00 zł.;
dodatkowo Kredytobiorca może skorzystać
z ochrony ubezpieczeniowej zawierając ubezpieczenie na życie z oferty Banku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej Banku www.bs.limanowa.pl natomiast osoby zainteresowane ofertą zapraszamy
do naszych placówek.


Małgorzata Matras
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NOWOŚĆ
PŁATNOŚCI ON-LINE
POPRZEZ SYSTEM PAYBYNET
Klienci Banku od stycznia br. mają możliwość płacić online przy pomocy
bezpośrednich płatności internetowych PayByNet. Usługa umożliwia opłacanie
zakupów internetowych o dowolnej porze dnia i nocy. PayByNet pozwala także
na uiszczanie drogą elektroniczną opłat administracyjnych na rzecz urzędów.
„PayByNet” to usługa płatności internetowych
stworzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową
S.A. (KIR S.A.) Jest to elektroniczne polecenie
przelewu z przekazywaną przez KIR S.A. w trybie
on-line informacją o dokonaniu zapłaty. Oznacza
to, iż po wykonaniu płatności za zakupy w Internecie, KIR S.A udziela sklepowi internetowemu
gwarancji płatności, środki z przelewu trafiają
bezpośrednio na konto sklepu, a zamówienie
może zostać zrealizowane natychmiastowo.
PayByNet to jedyna w Polsce usługa płatności
internetowych, która umożliwia przekazanie
środków pieniężnych bezpośrednio z rachunku
bankowego Płatnika na rachunek bankowy
Odbiorcy tj. (sklepu internetowego, czy konkretnego Urzędu). Płatności przez Paybynet można
dokonywać w Sklepach internetowych oraz
Urzędach, które współpracują bezpośrednio
z KIR S.A. w zakresie obsługi płatności bezpośrednich oraz korzystając z innych systemów
transakcyjnych, tj.:
• Dotpay,
• Przelewy24,
• eCard,
• Tpay,
• CashBill,
ponieważ interfejs Paybynet dla Banku działa
także u wymienionych operatorów płatności.
Unikalne cechy systemu PayByNet tj. przelew
bezpośredni, informacja o transakcji w trybie
on-line, pewność otrzymania płatności, są szczególnie istotne zwłaszcza dla sklepów internetowych, w elektronizacji procesów urzędów
administracji publicznej oraz w elektronicznych
biurach obsługi klienta masowych wystawców
faktur. PayByNet realizuje płatności online
przez 24 godziny na dobę.
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Wybierając w sklepie internetowym płatność za pomocą PayByNet Klient zobaczy w serwisie transakcyjnym Banku gotowy,
wypełniony formularz przelewu. Automatyczne przenoszenie
danych, w tym numeru konta bankowego odbiorcy płatności
oraz jego nazwy i adresu, zabezpiecza przed błędami. Powiadomienie o zrealizowanej płatności przesyłane jest niezwłocznie po
zatwierdzeniu przelewu do jego odbiorcy, dzięki czemu otrzymuje
on informację o płatności zanim środki znajdą się na koncie, co
przyspiesza realizację zamówienia.

KROK PO KROKU, JAK DOKONAĆ
PŁATNOŚCI ZA POMOCĄ „PAYBYNET”

1. W chwili dokonywania zakupów w sklepie internetowym,
który akceptuje płatności w systemie PayByNet, przy wyborze
rodzaju płatności, należy wybrać PayByNet, a po wyświetleniu
strony serwisu – kliknąć logo Grupa BPS – Bank Polskiej Spółdzielczości, a następnie wybrać województwo małopolskie
i Bank Spółdzielczy w Limanowej.
2. Automatycznie następuje przekierowanie na stronę logowania
do bankowości internetowej eBankNet,
3. Po zalogowaniu wyświetla się strona z danymi do przelewu,
system poprosi o zaakceptowanie przelewu, który został
wygenerowany. Transakcja realizowana jest zaledwie w kilka
sekund.
4. Sklep otrzymuje informację o wykonanej płatności, dzięki
temu sprzedający może przystąpić do realizacji zamówienia.

INFORMACJE NA TEMAT USŁUGI PAYBYNET:

Płatności księgowane są na rachunku bankowym sprzedawcy
zgodnie z sesjami ELIXIR. Szczegóły dotyczące usługi znajdują się
pod adresem: http://www.paybynet.pl/dla-internauty/bezpieczne-platnosci-internetowe/
Obecnie płatności PayByNet oferowane są w ponad 180 sklepach
i ich liczba stale rośnie. Pełną listę sklepów można znaleźć na stronie:
http://www.paybynet.pl/dla-internauty/tu-zaplacisz-z-paybynet/


Sabina Załupska
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JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE PAYBYNET

1

1. Dokonując zakupów w Internecie przy wyborze rodzaju
płatności wybieramy - „PayByNet. Zaznaczamy Bank
BPS/Grupa BPS do której należy Bank Spółdzielczy
w Limanowej.

2
2. System przekieruje nas na stronę, gdzie dokonujemy
płatności. Sprawdzamy poprawność informacji w Danych
transakcji, dotyczących kwoty i odbiorcy płatności. Jeżeli
wszystko się zgadza, zaznaczmy „Potwierdzenie”.
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3. Następnie zaznaczamy ikonkę „Grupa BPS” i z mapki
wybieramy województwo małopolskie, a z rozwijanej
listy obok zaznaczamy Bank Spółdzielczy w Limanowej,
akceptujemy Regulamin i klikamy na napis Potwierdzam.
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4. Po potwierdzeniu danych, pojawi się ekran informujący
o przekierowaniu na stronę bankowości elektronicznej
Banku Spółdzielczego w Limanowej. Następnie pojawi
się ekran logowania do systemu eBankNet. Podajemy
login i hasło.

5
6
5. Po zalogowaniu pojawią się wypełnione dane do przelewu. Po sprawdzeniu poprawności danych, klikamy
przycisk Akceptuj. System podsumuje transakcję i poprosi o podanie hasła do autoryzacji przelewu (hasło
sms lub hasło z karty zdrapki).

6. Po prawidłowym dokonaniu autoryzacji wyświetli się
komunikat informujący o zaakceptowaniu płatności.
Połączenie z Bankiem zostaje w bezpieczny sposób
zakończone. Klient ma do wyboru opcje ponownego
zalogowania do bankowości elektronicznej eBankNet
lub powrótu na stronę internetową sklepu. System
PayByNet przesyła do sklepu informację o dokonanej
płatności, a sklep przystępuje do realizacji zamówienia.
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DOBRY ROK
W SFERZE
UBEZPIECZEŃ
Początek roku jest okresem podsumowań, a także planowania. Myślimy
o zdobyciu czegoś nowego, zrealizowaniu nowych planów, marzeń.
Najczęściej pragniemy mieć nowy samochód, wyjechać na ciekawe
wakacje w nowe miejsce, zdrowo się odżywiać, ćwiczyć, rzucić palenie…
Mamy nadzieję, że nowy rok będzie lepszy od poprzedniego, zarówno
w życiu osobistym, zawodowym, a także w sferze finansowej.
Co roku pojawia się mnóstwo porad, jak
wytrwać w noworocznych postanowieniach.
Jednak jak wytrwać chyba w najtrudniejszym
postanowieniu, że tym razem nie „sprzeniewierzymy”gotówki, że uda się zaoszczędzić na
realizację naszych odkładanych, być może od
dawna, marzeń?
Ważny jest plan. Kiedy zacząć realizację
noworocznego postanowienia? Najlepiej jak
najszybciej. Najgorsze to mówić, że już od następnego dnia wszystko się zmieni. Nie zmieni
się nic, dopóki to my nie zaczniemy działać i nie
wprowadzimy tej zmiany. Dlatego warto robić
szczegółowe plany i – bardzo niedoceniane –
harmonogramy.
Niestety często zapominamy o ochronie
tego co już posiadamy, zarówno zdrowia jak
i majątku – zakładając, że nic złego się przecież
nie stanie.
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Ubezpieczenie jest traktowane jako zło konieczne. Szczególnie
jeśli chodzi o ubezpieczenia pojazdów, o których ostatnio zrobiło
się bardzo głośno w związku z dużymi podwyżkami składek. Wzrost
składek jest spowodowany wieloma czynnikami. Przede wszystkim
w ostatnim czasie znacznie zwiększyła się liczba zarejestrowanych
pojazdów, a w związku z tym liczba i wysokość wypłacanych odszkodowań. Ubezpieczenie odpowiedzialności posiadacza pojazdu
mechanicznych jest obowiązkowe, a jego brak wiąże się z wysokimi
karami pieniężnymi. Ubezpieczenie to chroni posiadacza pojazdu
w razie wyrządzenia szkody w mieniu oraz osobom. Wypłacane
odszkodowania są coraz wyższe, szczególnie jeśli chodzi o szkody
będące następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, a także
związane z ewentualnymi ofiarami śmiertelnymi.
Warto sprawdzać propozycje ubezpieczeń komunikacyjnych
oferowanych przez zakłady ubezpieczeniowe. Bank Spółdzielczy
w Limanowej posiada szeroką ofertę Zakładów ubezpieczeniowych
w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Należy zaznaczyć, że
respektowane są nabyte doychczasowe znizki oraz proponowane
dodatkowe rabaty i zniżki dla Klientów.
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Niestety jeśli chodzi o ubezpieczenie majątku nadal wiele
osób uważa, że „szkoda mnie nie dotyczy, przecież nic się
nie stanie skoro do tej pory było dobrze”… dotyczy to także
ubezpieczeń następstw nieszczęśliwego wypadku czy osobowych. Zdecydowanie częściej jesteśmy skłonni ubezpieczyć
posiadany majątek niż zdrowie swoje, czy bliskich. Wynika
to zapewne z faktu, że zdobycie mieszkania czy samochodu
wymagał od nas wiele pracy i wyrzeczeń. Dlatego warto skupić się na dobrym i kompleksowym ubezpieczeniu majątku,
a nie tylko na podstawowych opcjach ubezpieczenia. Zakłady
ubezpieczeniowe oferują naprawdę szerokie i kompleksowe
ubezpieczenia majątku, zarówno mieszkań, domów, jak i garaży,
ogrodzeń, bram i różnych budowli ogrodowych czy solarów.
Nadal wielu Polaków bagatelizuje sprawę ubezpieczeń na
życie. Niechęć do inwestowania środków w coś co nie przynosi szybkich i wymiernych efektów finansowych powoduje,
niechęć do ubezpieczeń zdrowia i życia rodziny, zapewnienia
sobie bezpieczeństwa finansowego w razie choroby, czy
śmierci bliskiej osoby. Obciążając w niewielkim stopniu budżet

domowy możemy zapewnić sobie i bliskim
bezpieczeństwo i spokój. Mamy dodatkowo
pewność, że posiadamy ochronę ubezpieczeniową w nieprzewidzianych okolicznościach
choroby czy wypadku.
Niestety każdy z nas narażony jest na stratę
czy to zdrowia, czy majątku i często sprawdza
się przysłowie „Mądry Polak po szkodzie.” Aby
tego uniknąć warto się ubezpieczyć!
Bank Spółdzielczy w Limanowej posiada
szeroką ofertę ubezpieczeń zarówno majątkowych jak i życiowych. Klient ma możliwość
skorzystać z ubezpieczeń renomowanych
towarzystw: PZU SA, TUiR Warta SA, STU Ergo
Hestia SA, Concordia Capital SA, Concordia
Polska TUW, Generali TU SA, Compensa TU
SA, Interrisk TU SA, TUZ TUW.


Dorota Rączkowska
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PRZELEWY
ZAGRANICZNE

Znaczenie przelewów zagranicznych systematycznie rośnie. Nieustannie
trwają prace i wdrażane są technologie elektroniczne zapewniające
bezpieczeństwo i przejrzystość tych transakcji finansowych. Warto
wiec przypomnieć zasady, na jakich działają przekazy zagraniczne.

W obrocie dewizowym przekaz gotówki to
transakcja płatnicza, w formie polecenie wypłaty
lub przelewu SEPA. Na czym polegają wymienione
operacje, czym się różnią?
Przelew SEPA jest realizowany, gdy spełnia
wszystkie poniższe założenia:
• waluta zlecenia - EUR,
• numer rachunku odbiorcy wg standardu IBAN,
• kod identyfikacyjny banku odbiorcy - kod BIC,
• opcja kosztowa SHA
• tryb realizacji standardowy
• bank odbiorcy będący uczestnikiem SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro).
Zgodnie z art.38 Ustawy o usługach płatniczych
z dn. 19.08.2011 r. jeśli klient wysyła zlecenie
dewizowe do kraju Unii Europejskiej oraz jeśli
realizacja tego przelewu nie wiąże się z przeliczeniem waluty, jedyna dostępna opcja kosztowa to
opcja SHA, tj. np. przelew do Austrii w walucie
EUR z rachunku walutowego EUR. Jeśli natomiast
klient wysyła przelew w EUR z rachunku w Banku
prowadzonego w złotówkach, ma do wyboru
opcje SHA, OUR lub BEN.
Należy pamiętać, że od 31.10.2016 roku w związku ze zmianą przepisów dotyczących realizacji
przekazów w obrocie dewizowym nie dokonuje
się już przelewów regulowanych, ani przekazów
w trybie przyspieszonym.
Polecenie wypłaty, to zlecenie, jakie bank przyjmuje od klientów, aby przekazać środki pieniężne
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do innego banku, mającego siedzibę w innym kraju. Niespełniający
kryterium SEPA. Przelew taki jest wykonywany w walucie obcej,
najczęściej będącej walutą rozliczeniową kraju, do jakiego ma
trafić (chociaż nie zawsze). W naszym Banku istnieje możność
realizacji w walutach AUD – dolar australijski, CZK – korona czeska,
DKK – korona duńska, JPY – jen japoński, CAD- dolar kanadyjski,
NOK – korona norweska, USD – dolar amerykański, CHF – frank
szwajcarski, SEK – korona szwedzka, GBP – funt brytyjski, HUF –
forint węgierski, EUR. Bardzo często zdarza się, że klienci uważają,
że skoro jest to przelew, to działa na takiej samej zasadzie, jak
zwykły przelew krajowy i pieniądze trafią do odbiorcy równie
szybko. Wysokie koszty przelewu zagranicznego, ponoszone przez
klienta, są uzasadnione ze względu na konieczność skorzystania
z międzynarodowej infrastruktury. Klienci zastanawiają się, dlaczego muszą płacić tak wysoką prowizję za przelew waluty obcej,
skoro zlecają taką transakcję pomiędzy dwoma bankami w Polsce.
Zlecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy bankami w Polsce
jest realizowane w taki sam sposób, w jaki odbywa się transfer
pieniędzy do banku w innym kraju. Stąd też koszty takiego przelewu i zasady ich pobierania są w identyczny sposób, co koszty
przekazania pieniędzy do banku zagranicznego.
Przekazy w walutach EUR, USD i GBP – istnieje opcja realizacji
w trybie „pilnym”są to dodatkowe koszty, lecz czas w jakim znajdą
się w banku beneficjenta skrócony jest do minimum i dokonane
są w tym samym dniu.
Realizacja przekazów zagranicznych przysparza często wiele
wątpliwości. W przypadku pojawiania się trudności warto skontaktować się z najbliższą placówką Banku w celu uzyskania doradztwa.


Andrzej Duplak
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NOWA BANKOWOŚĆ
ELEKTRONICZNA
Z TECHNOLOGIĄ RWD
Banki spółdzielcze mimo, iż są najstarszymi instytucjami finansowymi w kraju
są prawdziwymi liderami jeżeli chodzi o wdrażanie najnowocześniejszych
rozwiązań i technologii. Stąd też klienci Banku Spółdzielczego w Limanowej
otrzymali nową wersję bankowości elektronicznej eBankNet. System stanowi
niezwykle wygodne narzędzie do zarządzania osobistymi bądź firmowymi
finansami i realizacji operacji bankowych. Na dodatek można korzystać
z niego komfortowo z poziomu komputerów, smartfonów, czy tabletów, gdyż
automatycznie dopasowuje się do urządzenia, z którego Klient korzysta.
Wprowadzona z początkiem grudnia 2016r. nowa bankowość elektroniczna eBankNet (dostępna pod adresem
https://e.bs.limanowa.pl/eba28/) zmieniła całkowicie interface
na układ tzw. „kafelkowy”. Modyfikacji uległa nie tylko szata
graficzna, ale i funkcjonalność, która znacznie ułatwi dokonywanie rozliczeń oraz zarządzanie systemem przez Klienta.
Bank położył nacisk na komfort i prostotę obsługi. Najczęściej
wykorzystywane funkcje ułożone są w sposób intuicyjny i dostępne są przy niewielkiej liczbie kliknięć. Informacje w systemie
eBankNet prezentowane są w sposób przejrzysty i estetyczny,
aby Klient nie tracił czasu na ich poszukiwanie i zagłębianie
się w kolejne poziomy menu. Do 31 marca 2017 r. Klient może
również zalogować się do dotychczasowej wersji bankowości,
jednakże od 1 kwietnia 2017r. zostanie w użyciu tylko nowa
wersja systemu.
Nowa bankowość eBankNet, to nie jedyna nowość, bowiem
równolegle wprowadzona została w Banku bankowość mobilna
oparta o technologię RWD (Responsive Web Design). Jej podsta-

wową zaletą jest uniwersalność, gdyż sprawdza
się niezależnie od rozmiaru urządzenia, na którym je wyświetlamy. Bankowość mobilna nie
wymaga pobierania żadnych aplikacji, ponieważ
stosowana technologia RWD sprawia, że strony
responsywne automatycznie dostosowują się
do wielkości ekranu wyświetlacza, na którym
są obsługiwane. Z powodzeniem można z nich
korzystać zarówno na telefonie czy tablecie,
jak również na laptopie czy nawet telewizorze.
Strona rozpoznaje wielkość monitora i elastycznie dopasowuje swoją treść do urządzenia. Co
ważne system RWD na każdym urządzeniu
dostępny jest pod tym samym adresem URL.
Klient wykorzystuje też ten sam login i hasło.
Bankowość mobilna jest bezpłatna.


Sabina Załupska
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PŁAĆ SMARTFONEM TAK
JAK KARTĄ ZBLIŻENIOWĄ
Bank Spółdzielczy w Limanowej w grudniu 2016, we współpracy z ITCard
zakończył prace nad wdrożeniem nowej usługi dla klientów indywidualnych –
mobilnych płatności zbliżeniowych. Usługa ta działa w oparciu o technologię HCE
i umożliwia stworzenie wirtualnej karty płatniczej w specjalnej aplikacji mobilnej.
Dzięki temu można płacić przy użyciu smartfona, tak jak kartą zbliżeniową.
16

finanse dla ciebie

JAK UŻYTKOWNIK AKTYWUJE USŁUGĘ HCE?

Przed rozpoczęciem instalacji Użytkownik powinien sprawdzić czy ma uruchomiony w urządzeniu moduł komunikacji zbliżeniowej
w technologii NFC.

1. Pobiera aktualną wersję aplikacji mobilnej Planet Mobile
HCE Wallet ze sklepu Google Play i instaluje ją na swoim
telefonie.
2. Wykonuje proces konfiguracji i rejestracji aplikacji:
• definiuje hasło dostępu do aplikacji w trybie, w którym
umożliwia mu to aplikacja (PIN lub wężyk),
• przykłada kartę płatniczą do telefonu lub wpisuje numer
karty oraz datę ważności karty ręcznie.

Płatności zbliżeniowe telefonem to wciąż nowość w bankach, jednak
ich popularność wśród klientów wciąż rośnie. Obecnie płatności te
oferuje kilka banków komercyjnych i niewielka ilość banków spółdzielczych. Jak się okazuje, młodszym konsumentom już dziś trudniej jest
się obyć bez telefonu niż bez portfela. Trend ten będzie postępować.
Wdrożone przez Bank płatności mobilne, umożliwiają klientom
szybkie i wygodne płacenie smartfonem z aplikacją HCE w sposób
analogiczny do płatności kartą zbliżeniową. Usługa ta jest bezpłatna
i dotyczy na razie wybranych kart debetowych tj. karty zbliżeniowej
Visa PayWave i naklejki zbliżeniowej. Jednakże jeszcze w tym roku
planowane jest udostępnienie jej również dla kart debetowych Visa
nie mających funkcji zbliżeniowych oraz kart Mastercard.
W celu dokonania transakcji wystarczy tylko przyłożyć odblokowany telefon do terminala płatniczego, a kwotę powyżej 50 złotych
potwierdzić dodatkowo numerem PIN, który jest wprowadzany na
terminalu płatniczym.

3. Dzwoni do Contact Center na numer 801 502 503 wciskając 1
(posiadacze kart z Grupy BPS) i podaje pracownikowi
kod aktywacyjny wygenerowany w aplikacji mobilnej
dla danej karty.

PODSTAWOWE WYMAGANIA
DLA TELEFONU, KTÓRYM
CHCEMY PŁACIĆ:

1. oprogramowanie telefonu (wymagany
system operacyjny) Android w wersji
4.4 lub wyższy;
2. moduł dostępu do Internetu w technologii WiFi lub GSM (GPRS, HSPA, LTE
lub inny zapewniający dostęp do sieci
internet);
3. moduł komunikacji zbliżeniowej w technologii NFC (Near Field Comunication).
Od kilku lat producenci wyposażają już
standardowo telefony w ten moduł komunikacji bezprzewodowej.

17

finanse dla ciebie

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI TELEFONEM?
Płatność nie wymaga logowania się do aplikacji, a wyłącznie odblokowania ekranu smartfona. Konieczność logowania się do aplikacji
zależy od klienta i od wcześniejszych ustawień aplikacji. Włączenie opcji Szybkie płatności powoduje bowiem, iż płatność nie będzie wymagać logowania się do aplikacji. Ważne jest też to, iż do korzystania z płatności nie jest konieczne aktywne połączenie z Internetem, co
oznacza, że płatności można dokonywać także w takich miejscach, gdzie dostęp do sieci jest ograniczony (np. w podziemiach).

1. Odblokuj telefon i/lub zaloguj się do aplikacji

2. Zbliż telefon do terminala

3. Na ekranie telefonu
zostanie wyświetlona
kwota transakcji
4. Dla kwot powyżej 50 zł
wprowadź na terminalu
płatniczym kod pin dla
karty

Jeżeli wyżej określone wymagania spełnia
telefon, a klient posiada w Banku odpowiedni
typ karty zbliżeniowej to można przystąpić do
aktywacji płatności.
Zbliżeniowo można płacić smartfonem wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe zwykłymi kartami. Płatności te są
obsługiwane w Polsce aż przez około 90% terminali. Dodatkowo za pomocą telefonu można
dokonać zbliżeniowo wypłaty w bankomacie,
który udostępnia taką możliwość i obok klawiatury ma specjalnie oznaczone miejsce, gdzie
należy przyłożyć telefon lub kartę zbliżeniową.
W celu bezpiecznego korzystania z płatności
telefonem HCE niezbędne jest:
• Zainstalowanie w smartfonie oprogramowania zabezpieczającego (skanera antywirusowego, zapory sieciowej) oraz jego regularna
aktualizacja.
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• Unikanie instalowania w smartfonie oprogramowania pochodzącego z nieautoryzowanych źródeł, w tym przekazywanego
pocztą elektroniczną lub SMS/MMS. Instalację aplikacji, zwłaszcza
z nieznanych źródeł powinna poprzedzać jej weryfikacja przez
oprogramowanie antywirusowe.
• Niestosowanie łatwych do odgadnięcia numerów PIN np. 0000,
1111 itp. oraz niezapisywanie kodów PIN w sposób jawny. Nie
należy przechowywać zapisanych kodów PIN w pamięci telefonu
oraz w innych miejscach, w których istnieje ryzyko jego kradzieży,
np. w portfelu. W przypadku podejrzenia ujawnienia kodów
PIN nieuprawnionym osobom, należy niezwłocznie dokonać
ich zmiany, ponieważ potencjalne straty mogą być znacznie
wyższe niż wynikające z limitów transakcji zbliżeniowych.
• Wyłączanie telefonu przed oddaniem do depozytu, szatni, itp.
• Nieoddawanie telefonu do serwisu z kartą SIM-NFC, SD-NFC,
jeżeli limit płatności zbliżeniowych nie został wcześniej zablokowany. 


Zofia Szewczyk
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KLIENCI
BANKU
ZREALIZUJĄ
PRZELEWY
NATYCHMIASTOWO
Bank wprowadził kolejne udogodnienie dla Klientów,
którzy potrzebują dokonywać szybkich płatności
udostępniając przelewy natychmiastowe BlueCash.
Przelewy natychmiastowe BlueCash to nowoczesne rozwiązanie służące do realizacji szybkich przekazów pieniężnych
pomiędzy kontami w różnych bankach. Umożliwia to System
Płatności BlueCash – stworzony i prowadzony przez firmę
BlueMedia.
Nowatorski charakter usługi umożliwia nadawcy środków
realizowanie płatności w czasie rzeczywistym, a odbiorcy
otrzymanie ich tuż po zrealizowaniu przekazu. Przelew jest
realizowany błyskawicznie z pominięciem sesji księgowania
– elixir, a przekazanie środków z banku do banku następuje
nawet w 15 sekund.
Usługa przelewu natychmiastowego została udostępniona
klientom Banku w grudniu 2016r. i dostępna jest w bankowości elektronicznej eBankNet. Przelewy natychmiastowe są do
dyspozycji klientów, zarówno indywidualnych jak też instytucjonalnych, 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
Podstawowy mechanizm realizacji przelewu w bankowości
internetowej nie różni się niczym od dotychczasowych rozwiązań przelewu elixir – poza koniecznością zaznaczenia podczas

wykonywania przelewu opcji typ przelewu:
natychmiastowy BlueCash.
Maksymalna kwota jednorazowego (pojedynczego) przelewu wynosi 10 000 zł, a maksymalny
dzienny limit transakcji natychmiastowych dla
klienta wynosi 100 000 zł.
Należy jednak zaznaczyć, iż w ramach tych
przelewów nie są realizowane płatności na
rachunki Urzędów Skarbowych oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Warunkiem wykonania przelewu jest uczestnictwo banku odbiorcy w Systemie Płatności
BlueCash. Lista banków będących uczestnikami
Systemu płatności BlueCash wraz z godzinami ich dostępności, zawarte są na stronie internetowej BlueMedia pod adresem
https://bm.pl/#! obslugiwane-banki).
	

Zofia Szewczyk
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HOTEL IBIS STYLES
W NOWYM SĄCZU
z Krzysztofem i Janem Kos rozmawia Lidia Bugajska
20
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Zostaliśmy wychowani w duchu
hotelarstwa, stąd marzenie
na otwarcie własnego biznesu
w tej branży. Ibis Styles to
3-gwiazdkowy nowoczesny
i stylowy hotel oferujący 57
pokoi (w tym 3 apartamenty),
centrum konferencyjne,
restaurację, WiFi, TV
SAT, klimatyzację, tablety
w pokojach oraz parking.
Kiedy otworzył Pan swój pierwszy hotel i skąd pomysł na działalność w branży hotelarskiej?
Hotel został otwarty w lipcu 2016 roku. Jest to Ibis Styles
mieszczący się w Nowym Sączu przy ulicy I Brygady. Pomysł
powstał wiele lat temu jako kontynuacja firmy rodziców, którzy
od 1975 roku również prowadzili tego typu działalność. Przyjmowali gości z całej Polski, jak również zza granicy. Otrzymywali
wiele podziękowań od zakładów pracy i biur podróży, wszystko
to zostało zapisywane w księgach, które chcemy nadal prowadzić, również poprzez stronę internetową. Zostaliśmy wychowani w duchu hotelarstwa, stąd marzenie na otwarcie własnego
biznesu w tej branży. Ibis Styles to 3-gwiazdkowy nowoczesny
i stylowy hotel oferujący 57 pokoi (w tym 3 apartamenty), centrum konferencyjne, restaurację, WiFi, TV SAT, klimatyzację,
tablety w pokojach oraz parking.
Czy obawia się Pan konkurencji?
O konkurencji nie mówimy źle, gdyż uczciwa konkurencja nikomu
nie zaszkodzi. My stworzyliśmy produkt, którego brakowało na
tutejszym rynku i już możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces.
Daliśmy klientom wysoki standard za dobrą cenę i właśnie tego
oczekiwali. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku powstało 6
hoteli tej marki w Polsce, a łącznie jest ich już 10. Grupa Accor
jest jedną z największych sieci hotelowych na świecie i posiada
bogate portfolio marek hoteli różnej klasy.

Hotel Ibis Styles posiada największą salę
na terenie Nowego Sącza, ile osób może
zmieścić?
Posiadamy 4 ekskluzywne sale, idealne na
spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje
oraz imprezy okolicznościowe. Największa
sala dysponuje 450 miejscami w systemie
teatralnym oraz 300 w systemie bankietowym. Mamy możliwość podziału sal, co
sprawdza się przy organizacji konferencji
z usługą gastronomiczną i znacznie podnosi atrakcyjność obiektu. Jesteśmy elastyczni
i mamy możliwość dopasowania się do potrzeb każdego klienta. Oferujemy kompleksowe świadczenia uwzględniające: wynajem
sal, nowoczesny sprzęt, obsługę techniczną
oraz świetną kuchnię. Odbywały się już u nas
różne spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje, bankiety firm z naszego regionu
i nie tylko. Mieliśmy również przyjemność
organizować wesela, chrzciny i jubileusze.
Goście zawsze wychodzili od nas z uśmiechem na twarzy.
Czy planuje Pan otwarcie kolejnych hoteli?
Tak, w tym momencie nie chcemy zdradzać
szczegółów, ale plan przewiduje w pierwszej
kolejności stworzenie dodatkowych atrakcji
turystycznych w Nowym Sączu i subregionie,
ponieważ w tym momencie nie ma ich na
tyle wystarczająco, by u nas ten segment
klientów się pojawił. Docelowo w mieście
powinno przebywać 500 turystów dziennie. Będzie to możliwe po rozbudowie kilku
rodzajów turystyki w naszym regionie, na
przykład turystki aktywnej, zimowej, krajoznawczej, kulturalnej, kolejowej, wodnej
oraz kulinarnej. Na przygotowanie wszystkich ofert potrzebujemy czasu, około 2-5 lat.
Przeglądając na FB profil Państwa Hotelu
można znaleźć zaproszenie na niedzielny
obiad z deserem. Czy maja Państwo menu
ułożone specjalnie dla dzieci?
Tak, pomysł był taki, żeby Ibis Styles był
hotelem przyjaznym dla rodzin. Coraz więcej osób wychodzi z domu na obiad, dlatego stworzyliśmy ofertę również dla nich
uwzględniając w niej kartę dań dla dzieci,
które dodatkowo otrzymują niespodzianki
i zabawki. Na terenie hotelu są dostępne
specjalne krzesełka dla dzieci oraz przewijaki,
gdyż chcieliśmy stworzyć hotel otwarty na
najmłodszych w standardzie europejskim.
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Czy jako klient naszego Banku może Pan go
polecić innym przedsiębiorcom, a jeśli tak to
jakie są plusy korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Limanowej?
Trudno nie polecić takiego Banku! Wszystko
załatwia się w nim szybko, prosto i przyjemnie.
Bank Spółdzielczy w Limanowej na pewno jest
godny polecenia innym przedsiębiorcom.
Skąd pomysł na patrona hotelu Sędziwoja
i w jaki sposób komponuje się nowoczesny
Hotel z wplecioną historią Nowego Sącza?
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Wnętrza hotelu nawiązują do alchemika Mistrza Sędziwoja
pochodzącego z Łukowicy i historii Nowego Sącza. Przełomowe
odkrycia Michała Sędziwoja, alchemika znanego na przełomie
XVI i XVII wieku w całej Europie, przyczyniły się do późniejszego
odkrycia tlenu, a nas zainspirowały do stworzenia wyjątkowego
miejsca z pogranicza świata magii i nauki. W hotelu Ibis Styles
alchemiczne formuły i akcesoria przeplatają się z motywami
historycznymi, a bogactwo kolorów zaczerpnięte z lokalnej kultury łemkowskiej nadaje wnętrzom żywiołowego charakteru.
Uważamy, że w każdym hotelu ma być chemia, gdyż hotel jest
przedłużeniem domu, mieszkania, ciepła, dlatego chcieliśmy
stworzyć taki klimat, aby każdy gość czuł się u nas wyjątkowo
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dobrze i musimy przyznać, że wystrój bardzo się klientom podoba, o czym świadczy wysoka opinia na przykład na stronie
booking.com.
Czy ma Pan czas wolny, aby odpocząć od pracy zawodowej
i realizować swoje hobby czy marzenia? Jeśli tak to co Panu
sprawia przyjemność?
Na tym etapie czasu wolnego mam niewiele, staram się tak
zorganizować życie, aby go na wszystko wystarczyło. W wolnym
czasie uprawiam sport, jeżdżę na nartach i na rowerze, dodatkowo od 7 roku życia rozpocząłem przygodę z perkusją i do dnia
dzisiejszego, jeżeli jest tylko taka możliwość, zasiadam za tym

instrumentem. Na szczęście teraz w hotelu jest
wiele okazji, chociażby ostatni sylwester gdzie
zagrałem z zespołem BigBit. Lubię również gotować w domu i w hotelu, ale to jest zrozumiałe.
Razem z synem mamy wykształcenie hotelarskogastronomiczne, więc pracę łączymy z pasją,
którą realizujemy z radością.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę realizacji zamierzonych planów zarówno w temacie
rozbudowy bazy hotelowej, jak i podniesienia
atrakcyjności turystycznej miasta.

23

dla udziałowców

Sto czterdzieści lat temu żyło jeszcze
pokolenie naszych pradziadków
i prababek. W genealogii to niewiele.
Tylko trzy pokolenia. Ale ówczesny
świat wyglądał zupełnie inaczej.
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Antoni
Józef Mars –
działacz
społeczny
i gospodarczy,
założyciel
Towarzystwa
Zaliczkowego
w Limanowej.

Limanowa położona – jak wówczas pisano – w zachodniej
Galicji była jednym z miast powiatowych Monarchii Austro-Węgierskiej i liczyła niespełna półtora tysiąca mieszkańców
– poddanych cesarza Franciszka Józefa I. Nie docierała tu jeszcze wówczas kolej, a jedynym źródłem informacji były gazety.
Ci nieliczni, którzy je czytali mogli się dowiedzieć, że Thomas
Alva Edison wynalazł właśnie fonograf - aparat do zapisywania
dźwięków i że zmarł William Henry Fox Talbot fizyk i chemik
brytyjski, odkrywca techniki fotograficznej negatyw-pozytyw.
Na świecie, jak i dziś, było niespokojnie: W Europie car Aleksander II ogłosił wojnę przeciwko Turcji, zaś w Afryce Południowej
Brytyjczycy zaanektowali Transwal – republikę Burów.

W tych to czasach Antoni Józef Mars –
działacz społeczny i gospodarczy, właściciel dworu, w którym obecnie mieści się
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej –
postanowił utworzyć w Limanowej pierwszą
na tym terenie spółdzielnię kredytową. Jej
założyciel spisywał wspomnienia, do których
warto zaglądnąć właśnie teraz, bowiem na
rok 2017 przypadają obchody 140. rocznicy
powstania Towarzystwa Zaliczkowego, którego tradycje kontynuuje Bank Spółdzielczy
w Limanowej.
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Strona
tytułowa
książkowego
wydania
fragmentów
pamiętnika
Antoniego
Józefa Marsa.
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Początki spółdzielczości kredytowej w Limanowej na kartach pamiętnika Antoniego Józefa Marsa (1819-1905). W roku 1905 trafiły do
rąk czytelników wspomnienia zatytułowane:
Z pamiętnika Antoniego Józefa Nogi Marsa dotyczące działalności w Galicyi w drugiej połowie
ubiegłego stulecia. Wspomnienia te opracował
Teofil Wiadomski, a wydano je w drukarni J. K.
Jakubowskiego w Nowym Sączu.
Druga połowa ubiegłego [dziewiętnastego]
stulecia - Pisał Antoni Józef Mars – to okres czasu, w którym Galicya poczęła się budzić z dawniejszego odrętwienia.
Na wszystkich polach rozpoczęła się praca
i to praca organiczna. Powolna co prawda, ale
dająca dodatnie rezultaty. Poczęto pracować
w różnych kierunkach w celu rozbudzenia rodzinnego handlu i przemysłu, podniesienia rolnictwa i w ogóle dobrobytu w kraju.
Powstawało wiele towarzystw, spółek, ban-

ków, które to lepiej, to gorzej rozwijały się, wznosiły i upadały,
a których działalność w każdym razie dodatnio na kraj wpływała. Powiat limanowski, górski, położony na uboczu, nie posiadający żadnego większego miasta, bo główna miejscowość,
siedziba władz i urzędów, Limanowa liczy około 2000 głów, nie
miał prawie udziału w tym ruchu, jaki się po większych miastach
objawiać począł.
Jak za dawnych czasów, cały drobny handel był w rękach żydowskich, a przemysł prawie że nie istniał, natomiast lichwa
rozwielmożniła się na szeroką skalę. Wywłaszczenie z ziemi było
na porządku dziennym tak dobrze w szeregach większej jako też
i drobnej własności.
Okoliczność ta zwróciła moją uwagę i skłoniła mię do założenia
instytucyi, która by lichwę bodaj w części wyrugować mogła. Odczuwając potrzebę rzucenia inicjatywy w tym kierunku, podjąłem
myśl założenia „Towarzystwa Zaliczkowego”. Około trzydziestu
chętnych obywateli podpisało deklaracje na członków Towarzystwa z nieograniczona poręką i składając swe udziały, stworzyli
fundusz zakładowy 200 zł.
Do kapitaliku powyższego ofiarowałam 1.000 zł. co razem
dało początek nowemu Towarzystwu. Po zatwierdzeniu statutów i zaprotokółowaniu firmy, rozpoczęły się pierwsze czynności.
Początki były niezmiernie trudne, nie posiadając odpowiednich
kapitałów, nie mieli czem pokryć najniezbędniejsze drobne wydatki,
umieściłem więc Towarzystwo bezpłatnie w swoim lokalu, zajmując się jego sprawą bezinteresownie przez pierwszych kilka lat.
Rozpoczynając, miałem rządcę do gospodarstwa rolnego
Edwarda Prókulskiego, emigranta przybyłego z Warszawy, człowieka zdolnego, uczciwego i pracowitego. Ten więc pomagał
mi w biurze Towarzystwa już to jako buchalter, już jako kasyer
i korespondent. Po upływie lat trzech otrzymywał w Towarzystwie za swą pracę tantiemy. Wnet jednak, bo już po latach
sześciu, zachorował i umarł.
Znalazłem się w wielkim kłopocie, bo drugiego tak uczciwego człowieka trudno mi był wynaleźć. Ci, co po nim czynności
objęli, zmieniali się bardzo często, tak, że wszystkie sprawy
Towarzystwa na moich prawie wyłącznie barkach spoczęły.
Jakie miałem jednak zaufanie i kredyt w różnych instytucjach,
przez cały czas rozwoju Towarzystwa t j. do roku 1898, świadczy wymownie ilość członków Towarzystwa, dochodząca liczby 1.563, którzy wnieśli 76.018 udziałów; fundusz rezerwowy wynosił 35.040 zł,
razem własnych funduszów 111.458 zł., wkładek oszczędności
114.690 zł., kredytów w instytucyach 152.198 zł. Razem 379.346 zł.
Wkrótce okazało się jednak, że Towarzystwo Zaliczkowe,
pełniące wyłącznie rolę spółdzielczej kasy pożyczkowej, nie
jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów ekonomicznych
– szczególnie tych, które związane były z trudnymi sprawami
własnościowymi. Wtedy to Antoni Józef Mars postanowił powołać do życia Towarzystwo Ochrony Własności Ziemskiej. Jego
działalność od chwili rozpoczęcia w roku 1881 napotykała na
liczne trudności najczęściej związane z utrudnieniami w zdobyciu kredytu. W tej sytuacji powstałe wcześniej Towarzystwo
Zaliczkowe udzielało finansowego wsparcia bratniej instytucji
– Towarzystwu Ochrony Własności Ziemskiej. Powołano je do
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życia - jak pisał autor wspomnień – celem ratowania [gospodarstw] zagrożonych wywłaszczeniem, dopomagania podupadłym, a w najgorszych razach ratowania zagrożonym tego, co
uratowanem być mogło; innym zaś okolicom podania wzoru,
jak sobie pomagać można w podobnych wpadkach.
U początku swej działalności Towarzystwo Ochrony Własności Ziemskiej posiadało: w udziałach 824 złr. (złotych reńskich),
w funduszu rezerwowym 70 złr., w składkach na rachunek
bieżący 1421 złr., w zaliczkach od stron na zamawiane grunty
1197 złr. W sumie ponad 3500 złr.
Rada Nadzorcza składała się z 12 osób, a kierowali nią: prezes
Władysław Struszkiewicz i wiceprezes Mieczysław Marynowski.
Dyrekcja składała się z trzech dyrektorów (Józef Mars, Stanisław Peszko i Jan Kubliński) oraz dwóch zastępców (Stanisław
Mars, Antoni Műller).
Mówiąc najogólniej działalność Towarzystwa Ochrony Własności Ziemskiej polegała na braniu w dzierżawę lub wykupie
zaniedbanych, zadłużonych i zagrożonych upadłością gospodarstw oraz na ich ekonomicznej odbudowie. Czasowo wywłaszczonym właścicielom udzielano zapewnień, że kupiona
posiadłość, po oczyszczeniu z długów i uregulowaniu interesów,
powróci w całości lub jakiejś części do właściciela, po odebraniu
poczynionych wypłat i potraceniu procentu (2-5%) na koszty
administracyjne Towarzystwa. Proces pomocy opisany został
szczegółowo przez autora wspomnień w obszernym rozdziale
X zatytułowanym „O Towarzystwie Ochrony Własności Ziemskiej w Limanowy”.
Towarzystwo dbało o to, aby ziemia nie przechodziła w posiadanie żywiołu obcego, a nie przychylnego narodowości polskiej (…), aby właściciele większych posiadłości odsprzedawali
grunta odległe, mało lub wcale nie użyteczne właścicielom
mniejszej posiadłości, aby z tych gruntów większe niż dotąd
korzyści mogły być otrzymane, posiadłości wiejskie małe mogły
się zwiększać, komasować, dawać odpowiednie zatrudnienie
i potrzebne wyżywienie familiom na nich osiadłym.
Z włościanami podupadłymi, zadłużonymi, często zagrożonymi wywłaszczeniem, postępowało się podobnie jak z właścicielami większych posiadłości, to jest wchodziło się w kupno gospodarstwa, czy to z wolnej ręki, czy to na publicznej licytacyi,
a wywłaszczonemu wypuszczało się w dzierżawę.
O skali problemu świadczy fakt, że według danych przytoczonych we wspomnieniach Antoniego Józefa Marsa w powiecie limanowskiem zadłużonych w Zakładzie Kredytowym
Włościańskim i bliskich ruiny majątkowej było w tym czasie 360
gospodarstw. Wiele z nich ocalało dzięki finansowej, doradczej
i prawnej pomocy Towarzystwa Ochrony Własności Ziemskiej.
Oprócz licznych włościan z pomocy Towarzystwa, skorzystało
także 31 właścicieli większych dóbr ziemskich. Stanowczo odmawiano współpracy jedynie z ziemianami, którzy przy pomocy
Towarzystwa chcieli parcelować swoje majątki. O szkodliwości
tego zjawiska tak pisał prezes Towarzystwa: Aby mieć wyobrażenie, jak szkodliwem jest znoszenie posiadłości dworskich nie
tylko pod względem politycznym i ekonomicznym dla całego
kraju, ale i dla samych włościan, dość porównać miejscowości

te, gdzie nie było dworów lub dwory poznoszono, z miejscowościami, gdzie się jeszcze dwory
utrzymały. Gdy w pierwszych zobaczymy nędzę,
liczne wychodźstwo za zarobkiem w dalekie
miejscowości, dużo matek i dzieci w największej nędzy, opuszczonych przez ojców, to tam,
gdzie jeszcze są dwory, znajdziemy zamożność,
włościanie mają zarobek na miejscu i nie potrzebują opuszczać żon i dzieci, nie wychodzą
za zarobkiem czasem za morza, skąd często
nie wracają więcej.
Towarzystwo Ochrony Własności Ziemskiej
w Limanowej, mimo swych licznych zasług oraz
oczywistych pożytków wynikających z jego
istnienia, zostało rozwiązane w roku 1897. Jak
pisał Antoni Józef Mars: Stało się to głównie
z powodu różnych, długo ciągnących się nieporozumień między Towarzystwem, a władzą
skarbową i robionych prześladowań. Co prawda
po kontroli urzędników ze Lwowa część skarg
uwzględniono, a niesłuszne wymiary i nakazy
płatnicze cofnięto, ale – jak czytamy w pamiętniku: – Całe to zajście, łącznie z poprzednimi
wypadkami, wywarło ten skutek na rozwój Towarzystwa, że ściągnęło ono na siebie niechęć
wyższych władz skarbowych. (…) Nie ustała
więc sekatura nad naszym Towarzystwem i ona
sprawiła wreszcie to, że musieliśmy w końcu
Towarzystwo rozwiązać. Stało się to, jak już
wspomniałem, w roku 1897.
Z funduszu rezerwowego Towarzystwu zostało 12.000 zł., z których 2.000 zł przeznaczono
na kościół w Limanowy, 10. 000 zł. złożono na
budowę szpitala lub innego zakładu sanitarnego w Limanowy.
Wkrótce potem, gdy zmieniano statut Towarzystwa Zaliczkowego, postanowiono powrócić do idei ochrony własności ziemskiej
i zmieniono nazwę limanowskiej spółdzielni kredytowej na Towarzystwo Zaliczkowe
i Ochrony Własności Ziemskiej, ale sprawami
związanymi z ochroną własności ziemskiej już
się ono właściwe nie zajmowało, gdyż - jak
pisał założyciel obu towarzystw – …akcya
podobna jak dawniej byłaby trudną, a często
niemożliwą, a co ważniejsze i do pewnego
stopnia stała się, dzięki Bogu, na dzisiaj bezprzedmiotową.
Wspominając działalność Towarzystwa
Ochrony Własności Ziemskiej warto jeszcze
zwrócić uwagę, że właśnie przy tym Towarzystwie, w roku 1883 z inicjatywy Antoniego Józefa Marsa utworzono Fundusz zapomogi dla
pogorzałych, a nie ubezpieczonych od ognia.
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Wydane
w roku 1905
fragmenty
pamiętnika
Antoniego
Józefa Marsa.
Początkowa
karta rozdziału
poświęconego
Towarzystwu
Zaliczkowemu
w Limanowej.

Na kartach pamiętnika znaleźć można wiele
innych, wspaniałych przykładów pozytywistycznej pracy u podstaw, podejmowanej przez
Antoniego Jozefa Marsa. Zasługi te docenili
współpracownicy, którzy 10 lipca 1900 roku
skierowali do Antoniego Józefa Marsa uroczysty Akt Uznania, w którym pisali:
Czcigodny Panie!
Przez lat dwadzieścia byłeś duszą Towarzystwa
Zaliczkowego w Limanowy - nie tylko jako jego
Twórca, który z niczem zaczynał i w pierwszych
zawiązkach własną ofiarnością byt Towarzystwa
podpierał, ale oddałeś mu się niepodzielnie zdawszy własne interesa rodzinne na synów.
Twórczym umysłem powołałeś do życia nową
zupełnie instytucyę – jakiej w kraju wzoru nie było
tj. „Towarzystwo Ochrony Własności Ziemskiej”,
które to Towarzystwo w ciągu lat 14 uratowało
ziemię, należącą do kilkuset rodzin - wywłaszczeniem przez obce żywioły zagrożonych.
Zorganizowałeś przy naszym Towarzystwie
fundusz zapomogowy dla biednych pogorzelców.
Wziąłeś na siebie ciężar kierowania zastępstwem Banku Krajowego – tyle ważnych dla
naszego powiatu.
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Ile skutecznie działały instytucye przez Ciebie Czcigodny Panie
do życia powołane i kierowane, skromnym dowodem jest uznanie, jakie Cię spotykało – już to w łonie naszego Towarzystwa,
jak o tem protokoły Walnych zgromadzeń i akta Towarzystwa
świadczą, już to uznanie, jakiego doznałeś na Wystawie lwowskiej w 1894 roku.
Słusznie też, rosnąc w powagę i uznanie byłeś darzony zaufaniem Związku naszych Towarzystw, które Ci mandaty do lustracji
innych Towarzystw powierzał.
Rada nadzorcza Towarzystwa limanowskiego uchwaliła zatem
w uznaniu Twych niespożytych zasług na posiedzeniu dnia 10 lipca
1900 r. przesłać Ci Czcigodny Panie, niniejsze pismo.
Limanowa, dnia 10 lipca 1900 roku
Pismo podpisali: Ks. Ignacy Górski - prezes, ks. Kazimierz Łazarski
– wiceprezes, Stanisław Potocki, dr Młodzik, Maryan Kwiatkowski,
ks. Jan Bubula, dr Włodzimir Wójtowicz, Franciszek Czeczótka.
Rękopis pamiętnika Antoniego Józefa Nogi Marsa znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. Stamtąd też pochodzi cytowany egzemplarz drukowany, który zawiera wybrane fragmenty wspomnień (Z pamiętnika Antoniego Józefa Nogi Marsa, dotyczące
działalności w Galicyi w drugiej połowie ubiegłego stulecia, wypracował i do druku przygotował
Teofil Wiadomski. Wydrukowano w MCMV roku w drukarni J.K.Jakubowskiego WWY w Nowym
Sączu.). Reprodukcje stron tej publikacji wraz ze zdjęciem Antoniego Józefa Marsa udostępniło
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej. W cytatach zachowano pisownię oryginału. 



opracował Jerzy Bogacz

sylwetka …

ROZMOWA Z PANIĄ
JÓZEFĄ GRUCEL

Emerytowaną pracownicą Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Rozpoczęła Pani pracę w Baku wiele lat temu, czy była to
Pani pierwsza praca?
Nie, wcześniej pracowałam w Tychach jako kierownik hotelu. Pracę w Banku rozpoczęłam w 1988 roku, jeszcze w starym budynku i zdobywałam wiedzę na różnych stanowiskach,
po czym swoją karierę zawodową zakończyłam w dziale kadr.
Czy pamięta Pani jakieś zabawne sytuacje, które wydarzyły
się podczas tych lat pracy?
Sytuacji takich było dużo, ale nie wszystkie powinny ujrzeć
światło dzienne (śmiech). Może opowiem tę, jak pojechaliśmy
z kolegą na kontrolę kredytową, a był wtedy bardzo upalny
dzień. Gospodyni zaproponowała coś do picia, ale kolega powiedział, że bardzo nam się spieszy i dziękujemy, a ja miałam
takie ogromne pragnienie. Po wyjściu mówię, że nie wrócę jak
jak nie napiję się choć łyka wody, wiec zaproponowała mi jabłko z sadu dla orzeźwienia. Podeszłam do jabłoni, a tam leżał
ogromny owczarek i jak podniósł głowę to stwierdziłam, że już
po mnie. Jednak za chwile położył się znów na ziemi, myślę, że
był bardziej spragniony niż ja, więc odwróciłam się na pięcie
i szybkim krokiem udałam się przed siebie.
W ubiegłym roku odeszła Pani na emeryturę, czego Pani najbardziej brakuje?
Najbardziej koleżanek i kolegów oraz ustawionego rytmu
dnia. W pracy była zawsze dobra atmosfera i chciało się rano
wstawać. Czułam się potrzebna i wiedziałam, że czekają na
mnie obowiązki.

Czy będąc na emeryturze nadal interesuje się
Pani nowinkami z zakresu kadr?
Oczywiście, nadal mam umysł otwarty na zagadnienia pracownicze, myślę, że to już weszło
mi w krew. Jak słyszę w telewizji tematy kadrowe, płacowe to od razu się ożywiam i oglądam
z ogromnym zainteresowaniem.
Będąc na emeryturze zapewne ma Pani więcej
czasu, czy realizuje Pani swoje marzenia i hobby?
Marzenia realizuję, bo nareszcie mam czas dla
rodziny, przyjaciół i dla siebie. Moje hobby to
wnuk, który zajmuje mi prawie cały wolny czas
oraz ogródek, kwiaty. Często chodzę do lasu, na
spacery, gdyż lubię przebywać na świeżym powietrzu. Korzystam też z organizowanych przez
bank wycieczek i spotkań, podczas których mogę
się spotkać z koleżeństwem i powspominać stare dobre czasy. Najbardziej cieszy mnie fakt, że
jak spotykam pracowników to zawsze witamy
się z serdecznością, jest to dla mnie ogromna
satysfakcja po tylu latach pracy.
Dziękuje bardzo za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia oraz niesłabnącego
uśmiechu i optymizmu. 


Lidia Bugajska

29

działania SKO

Już czwarty
rok odkrywamy
wspólnie świat
finansów
w ramach
programu
TalentowiSKO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:
SZKOŁY PODSTAWOWE

Najmłodsi dowiedzą się czym są pieniądze i czemu służą. Mają
możliwość na pełną przygód wirtualną wycieczkę do polskiej mennicy,
w której sami zaprojektują banknot i będą „bić”z plasteliny monety.
Nieco starsi przyglądają się w tym roku marce. Szukają popularnych marek wśród producentów różnych przedmiotów i usług.
Dyskutują o tym, czy człowiek może być określany tym mianem
oraz charakteryzują „markową osobę”. Dzięki informacjom i możliwościom Internetu, spotkają się z osobami ze świata i Polski, które
osiągnęły sukces.

GIMNAZJALIŚCI

Tym razem przyglądają się indywidualnym postawom ludzi przejawianym względem pieniądza i uczą się rozumieć swoje emocje
oraz zachowania w czasie inscenizowanych rozmów negocjacyjnych
dotyczących konkretnych, życiowych sytuacji. Poznają także potencjalne źródła finansowania przedmiotu swoich pragnień, w tym
cechy dobrego kredytu. Podczas zajęć dowiadują się, że oprócz
zaspokajania własnych interesów, warto uświadamiać sobie, jakie
potrzeby ma druga strona.

MŁODZIEŻ LICEALNA
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Wejdź na
TalentowiSKO.pl
Z Bankiem Spółdzielczym
Twój talent będzie procentował
Znajdź nas na Facebooku!
facebook.com/TalentowiSKO

Każdy ma jakiś talent Odkryj swoje możliwości!
TalentowiSKO to Program Banku Spółdzielczego rozwijający działanie Szkolnej Kasy Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży.
Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową.
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Tym razem rozszerzą swoją wiedzę dotyczącą kredytu: jakimi
charakteryzuje się cechami, z jakimi kwestiami się wiąże, do czego
zobowiązuje. Poznają także mechanizmy dochodzenia do bogactwa.
Wymyślają pomysły zarobkowe, różne sposoby na pozyskiwanie
pieniędzy, kalkulują potrzebne do ich realizacji kwoty. Ćwiczą
wypełnianie formularza kredytowego obowiązującego w banku
spółdzielczym. Mają możliwość uświadomić sobie, że paradoksalnie,
bywa czasem tak, iż bieda motywuje do działania.
30 września 2016 r. rozpoczęły się konkursy rozwijające wiedzę
o oszczędzaniu dla wszystkich poziomów szkół:
• Dla szkół podstawowych – konkurs „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, w ramach którego uczniowie
mają okazję wykazać się jako aktorzy uczestnicząc w przedstawieniu o oszczędzaniu i sprawdzić swoją wiedzę na temat
finansów w turnieju.
• Dla szkół gimnazjalnych – konkurs „Spółdzielnia dobrych serc”,
w ramach którego uczniowie organizują zbiórkę pieniędzy
na szczytny, ważny lokalnie cel społeczny.
• Dla szkół ponadgimnazjalnych - konkurs „Inkubator szkolnych
biznesów”, w ramach którego młodzież prezentuje swoje pomysły na biznes.
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KONKURS
BANK
SKARBONKA

Z końcem listopada 2016r. rozpoczął się nowy konkurs
SKO, skierowany do szkół oszczędzających pod patronatem
Banku, edycja 2016/2017 pn. „Bank-skarbonka”. Przedmiotem
Konkursu jest wykonanie skarbonki z surowców wtórnych
na etapie szkolnym oraz warsztaty rzeźbiarskie mające na
celu wykonanie skarbonki z gliny – na etapie międzyszkolnym. Poprzez konkurs chcemy promować również ekologię,
która jest elementem oszczędzania.
Nagrody w konkursie będą przyznawane zarówno w kategorii dla szkół, jak i dla uczniów. W tym roku dla szkół
zostały przewidziane nagrody pieniężne oraz 10 nagród
w postaci warsztatów rzeźbiarskich dla uczniów. Uczestnicy
SKO maja z kolei szansę na zdobycie nagród w postaci gier
planszowych.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z CZTERECH
ETAPÓW:

• I etap konkursu – eliminacje szkolne –
25.11.2016r. – 22.02.2017r.
Przeprowadzenie przez Opiekuna SKO
w danej szkole konkursu na skarbonkę
z surowców wtórnych. Skarbonka ma być
wykonaną techniką dowolną i zawierać
motyw regionalny, motyw SKO lub motyw Banku. Następnie zadaniem szkoły
jest przygotowanie prezentacji (w formie
tekstowej, tekstowo-zdjęciowej, pliku
prezentacji PowerPoint lub sporządzonej
innym dowolnym sposobem) uzasadniającej
dlaczego prace danej szkoły zasługują na
nagrodę w postaci warsztatów rzeźbiarskich.
Prezentacja powinna ukazywać jakie elementy regionalne, motywy SKO lub Banku
zawierają wykonane prace konkursowe.
Do prezentacji należy dołączyć 3 najlepsze
prace wybrane przez Opiekuna SKO lub
Dyrekcję danej Szkoły i przesłać do Banku
do dnia 22.02.2017r.
• II etap konkursu – wyłonienie zwycięskich
szkół – 23.02.2017r. – 08.03.2017r.
Na tym etapie zostanie wyłonione przez
Komisję 10 szkół, które otrzymają nagrodę
w postaci warsztatów rzeźbiarskich. Lista
laureatów zostanie opublikowana na stronie
internetowej Banku.
• II etap konkursu – warsztaty rzeźbiarskie
– 10.03.2017r. – 15.05.2017r.
Warsztaty zostaną przeprowadzone
na terenie poszczególnych szkół przez
artystę rzeźbiarza dla grupy 30 uczniów
w każdej szkole. Grupa uczniów biorąca
udział w warsztatach będzie wyłoniona
spośród uczestników pierwszego etapu
konkursu, przez Opiekuna SKO lub Dyrekcję
Szkoły. Terminy warsztatów będą ustalane
indywidualnie ze zwycięskimi szkołami.
Zadaniem konkursowym na tym etapie
będzie wykonanie przez uczestników SKO
rzeźby w postaci skarbonki lub Banku z gliny.
• IV etap konkursu – uroczysty finał połączony
z wystawą prac – 9 czerwiec 2017r.
Komisja konkursowa spośród prac przesłanych do Banku wraz z prezentacjami z każdej
szkoły wyłoni 30 laureatów, którzy otrzymają nagrodę w postaci gier planszowych.
Wybrane prace zostaną zaprezentowane
podczas finałowego wernisażu.


Sabina Załupska
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kogo wspieraliśmy?

BANK SPÓŁDZIELCZY
W LIMANOWEJ
SPONSOREM PŁYTY PANI
NASZA LIMANOWSKA

W niedzielę 11 września 2016 roku o godzinie 17:00 odbył się
koncert Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM z okazji
promocji nowo wydanej płyty pt. „Pani nasza Limanowska”. Data
promocji została wybrana nie przypadkowo, gdyż to właśnie
pięćdziesiąt lat temu, 11 września 1966 roku arcybiskup Karol
Wojtyła ukoronował w Limanowej figurę Matki Boskiej Bolesnej.
Podczas koncertu Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM pod
dyrekcją Marka Michalika wykonał repertuar pieśni maryjnych,
które zawiera wydany album. Wraz z chórem wystąpiła Jadwiga
Postrożna - solistka Opery Wrocławskiej, Zygmunt Kokoszka organista Bazyliki Mariackiej z Krakowa, Marcin Wasilewski –
Kruk, II dyrygent Chóru Katedry Wawelskiej i nauczyciel emisji
głosu limanowskich chórzystów oraz trio trąbkowe: Arkadiusz
Lipień, Jakub Imielski i Tomasz Rzepka. W czasie koncertu obecny
był także Łukasz Farcinkiewicz, kompozytor z Warszawy, który
napisał dla chóru z okazji 50. rocznicy koronacji specjalny utwór
pt. „Zdrowaś Mario, boleści pełna”.
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Honorowy patronat nad wydawnictwem objął Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Patronatem
medialnym sprawują: Gość Niedzielny, Źródło,
Mater Dolorosa, RDN Małopolska i RDN Nowy
Sącz, którzy transmitowali koncert z limanowskiej bazyliki. Wydawnictwo powstało dzięki
wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego
w Limanowej.


Lidia Bugajska

kogo wspieraliśmy?

SUKCES DRUŻYNY
MŁODZIKÓW MKS
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W LIMANOWEJ
Jesienią 2016 roku drużyna
MKS Bank Spółdzielczy
Limanowa odniosła duży
sukces wygrywając w Tarnowie
memoriał im. Michała Smętka.
Drużyny grały systemem każdy z każdym, a limanowscy zawodnicy wygrali zdecydowanie
wszystkie mecze. Dodatkowo tytuł króla strzelców wywalczył Sebastian Szabaciuk (83 punkty
w turnieju), a do pierwszej piątki najlepszych
zawodników został wybrany Mikołaj Daniel.
Skład zespołu MKS Bank Spółdzielczy
Limanowa to: Łukasz Bukowiec, Filip Bulanda,

Jakub Kasiński, Kacper Duchnik, Michał Kagan, Lucjan Syktus, Mateusz Duchnik, Dawid Różalski, Jakub Mąka, Sebastian Szabaciuk, Mikołaj Daniel.
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzmy dalszych
sukcesów!


Lidia Bugajska

KOGO WSPIERALIŚMY
1. OSP W SKRZYDLNEJ
2. LIMANOWSKI DOM KULTURY – KONCERTY MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
3. UG TYMBARK – DNI TYMBARKU
4. KS STRADOMKA – SKRZYDLNA
5. GSKS „LASKOWA” W LASKOWEJ
6. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIMANOWEJ
7. GOK KAMIENICA – DNI GORCZAŃSKIE
8. GOK W LASKOWEJ – VIII AMATORSKI KONKURS
POWOŻENIA ZAPRZĘGAMI KONNYMI
9. UG LASKOWA – FESTIWAL ŚLIWKI MIODU I SERA
10. ROPS KRAKÓW – MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIEBIORCZOŚCI
SPOŁECZNEJ – 2016
11. LKS MORDARKA
12. SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEM

13. OSP W PIEKIEŁKU
14. MKS LIMANOVIA
15. ZRP ZWIAZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
W LIMANOWEJ
16. REGIONALNE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
17. SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W LIMANOWEJ
18. OSP W KAMIENICY
19. MARSZ DLA ŻYCIA – PARAFIA RZYMSKO – KATOLICKA
W LIMANOWEJ
20. CARITAS PARAFII W ŁOSOSINIE GÓRNEJ
21. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W SOWLINACH
22. STOWARZYSZENIE REMEDIUM W TYMBARKU
23. ZESPÓŁ SZKÓŁ W JODŁOWNIKU
24. ZESPOŁ SZKOŁ W MORDARCE
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wiadomości z regionu
SKO MĘCINA NR 2

AKCJA „OTWÓRZ SIĘ NA DOBRO”

Członkowie SKO aktywnie włączają się w szkolne akcje charytatywne. Ostatnio mieli okazję brać udział w zbiórce pieniędzy na
budowę szkoły w Amazonii. Zbierają również plastikowe zakrętki
w ramach akcji „Otwórz się na dobro”.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

W ramach akcji Październik Miesiącem Oszczędzania członkowie
SKO przygotowali przedstawienie pn. „Oszczędzamy”. Podczas
apelu podsumowano konkurs plastyczny pt. „Pieniądze z krainy


bajek, baśni, legend”. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy
i upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.
Dziękujemy za nagrody.
Opiekun SKO: Kazimiera Pociecha

SKO SECHNA

ŚWIATOWY DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI
Październik 2016 w naszej szkole był ogłoszony przez opiekuna SKO
miesiącem oszczędzania z okazji Światowego Dnia Oszczędności.
Członkowie SKO nie tylko wpłacali pieniądze na swoje książeczki,
ale także chętnie zbierali zużyte baterie i plastikowe nakrętki. Po
zakończonym miesiącu dokonano podsumowań i postanowiono nagrodzić najaktywniej oszczędzających członków SKO przy
Szkole Podstawowej w Sechnej. Byli to: Anna Jonik, Julia Augustyn,
Mateusz Filipek, Adam Janus i Bartosz Pajor.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy pozostałych
do aktywnego oszczędzania w SKO.


Opiekun SKO: Monika Rosiek
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SKO STARE RYBIE

KONKURS NA „OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Szkole
Podstawowej w Starym Rybiu obył się konkurs na ozdobę bożonarodzeniową. Został
on zorganizowany przez opiekuna SKO
panią Irenę Juszkowicz oraz wychowawcę
klasy III panią mgr Katarzynę Mamak. Rozstrzygnięcie odbyło się 15 grudnia 2016r.
Do konkursu zostało zgłoszonych 15 prac
wykonanych przez uczniów klas I -III oraz
przez dzieci z oddziału przedszkolnego.
Przewodniczącą jury była przedstawicielka
Banku Spółdzielczego w Limanowej pani
Sabina Załupska, która miała trudny wybór,
gdyż wszystkie pracę były niepowtarzalne.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody
ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Bardzo serdecznie dziękujemy
fundatorowi za atrakcyjne upominki.



Opiekun SKO: Irena Juszkowicz

SKO KŁODNE

„MÓJ WYMARZONY BANKNOT”
Konkurs „Mój wymarzony banknot” odbył się w naszej szkole
8 listopada 2016r. Powstało wiele ciekawych propozycji,
a każdy z banknotów różnił się od pozostałych. Rozdanie
dyplomów i nagród odbyło się podczas szkolnego apelu.
Finalistami konkursu zostali:
kategoria: uczniowie młodsi
• I miejsce- Joanna Sołtys (klasa III)
• II miejsce- Julia Piwowar (oddział 0)
• III miejsce- Justyna Hila (klasa II)
kategoria: uczniowie starsi
• I miejsce- Laura Woźniak (klasa VI)
• II miejsce- Daria Chramęga (klasa V)
• III miejsce- Emilia Szkarłat (klasa VI)


Opiekun SKO: Joanna Chrobak
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SKO MĘCINA 2

KONKURS

Członkowie SKO w ciągu roku włączają się w różne przedsięwzięcia ekologiczne. W grudniu odbyło się podsumowanie
konkursów plastycznych pn. „Twoje zdrowie zyska na ochronie
środowiska” oraz konkursu „Zakładka – Przypominajka” mająca

przypominać o wykorzystywaniu wody oraz o konieczności jej
oszczędzania. Oprócz dyplomów laureaci konkursów otrzymali
nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

„W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU”
Okres Bożego Narodzenia to
znakomita okazja do tego, żeby
uczyć poszanowania środowiska. Opiekun SU i opiekun
SKO zorganizowali konkursy
na kartkę i stroik świąteczny.
Oprócz dyplomów laureaci
konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Bank
Spółdzielczy w Limanowej.

„ZBIÓRKA PUSZEK ALUMINIOWYCH”
W szkole ruszyła akcja zbierania puszek. Puszki do napojów
wykonane z aluminium w całości nadają się do recyklingu.
Zbieranie puszek to znakomita okazja do edukacji ekologicznej. Najmłodsze dzieci uczą się przy okazji przeliczać
zgromadzone puszki. Uzyskane pieniądze zasilą konto SU.



Opiekun SKO: Kazimiera Pociecha
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SKO LASKOWA

„OMNIBUS SKO”

2 grudnia 2016r. w Zespole Szkół w Laskowej odbył
się konkurs „Omnibus SKO”. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej, którzy w grupach
złożonych z przedstawicieli poszczególnych klas, walczyli
pokonując kilka konkursowych kategorii. Rywalizacja była
zacięta, jednak praca zespołowa i duża wiedza uczestników
konkursu przynosiła pozytywne efekty.

od Banku Spółdzielczego w Limanowej. Konkurs koordynowany i prowadzony był przez P. Magdalenę Mąka
– Opiekun SKO, a nad prawidłowością jego przebiegu
czuwała P. Sabina Załupska, reprezentująca Bank. Finałowi
konkursu towarzyszyła prelekcja na temat oszczędzania,
Banku oraz ekologii, która w tym roku jest znacząca
w działalności SKO.

Zwycięstwo odniosła klasa 2a, jednak wszyscy uczestnicy
prezentowali wysoki poziom wiedzy i otrzymali nagrody

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy ogromne
gratulacje!



Opiekun SKO: Magdalena Mąka
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SKO SZYK

WARSZTATY KULINARNE – ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…

W sobotę 10 grudnia 2016 r. uczniowie klasy 6 a zarazem członkowie
SKO wraz z wychowawcą uczestniczyli w warsztatach kulinarnych,
których celem było przygotowanie świątecznych pierniczków
według tradycyjnej, regionalnej receptury. W naszej szkole
unosił się zapach korzennych przypraw, a zajęcia poprowadziła
mama jednej z uczennic klasy. Najpierw wszyscy odpowiednio
się przygotowali, zadbali o czyste ręce i założyli fartuchy kuchenne. Następnie poznali składniki potrzebne do wypieków oraz
przyglądali się, w jaki sposób przygotować odpowiednie ciasto.
Poznali również nazwy przyborów kuchennych, a także zasady
bezpiecznego korzystania z nich. Gdy wszystko było gotowe,
uczestnicy warsztatów z ogromnym zapałem i zaangażowaniem

zabrali się do pracy – wsypywali poszczególne składniki, mieszali,
wałkowali ciasto a następnie wykrawali pierniczki za pomocą foremek. W czasie zajęć uczniowie kształcili umiejętność współpracy
w grupie, czerpali radość ze wspólnego przygotowywania wypieków
oraz doskonalili umiejętność samodzielnego przygotowywania
potraw regionalnych a także kulturalnego zachowywania się
przy stole. Efektem pracy były pełne blaszki pierniczków, które
po wystudzeniu pięknie udekorowano. W trakcie wspólnej pracy
gawędzono, o tym, jak dawniej wyglądały przygotowania do świat
oraz jakie tradycyjne potrawy jadano. Przygotowane pierniki
będą sprzedawane w czasie szkolnego kiermaszu a dochód ze
sprzedaży zasili konto klasowej książeczki SKO.

TRADYCJA NIE MUSI BYĆ NUDNA – WARSZTATY PLASTYCZNE 

W piątek 9 grudnia 2016 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty
plastyczne, których celem było własnoręcznie wykonanie kartki
świątecznej. Zajęcia we współpracy z wychowawcą klasy III a zarazem
opiekunką szkolnego koła SKO Panią Dorotą Kaperą i nauczycielką
plastyki Joanną Bańdo, prowadzili rodzice uczniów klasy III i VI:
Pani Barbara Sadkiewicz, Pani Anna Lizak, Pani Agnieszka Trybuła


którzy służyli radą i pomocą. Organizatorzy zapewnili wszystkim
potrzebne materiały. W ciągu kilku godzin uczestnicy wykonali
wiele pięknych kartek świątecznych Okazało się, że warsztaty
były świetnym pomysłem na wspólne spędzenie czasu. Wszyscy
pracowali z dużym zaangażowaniem a wiele osób wykazało się
talentem artystycznym i dużą pomysłowością. Za przepiękne ozdoby
i czynny udział w zajęciach – dziękujemy wszystkim uczniom klas:
II, III, VI, oczekując, że na kolejnych warsztatach spotkamy się na
Wielkanoc. Szczególne podziękowania ślemy w stronę Pani Basi,
Pani Ani i Pani Agnieszce, które to przygotowały wspaniałe elementy
do tworzenia kartek oraz pokazały dzieciom, jak można tworzyć
piękne bożonarodzeniowe pocztówki. W ciągu 2-godzinnej pracy
powstały ciekawe, oryginalne i niepowtarzalne kartki świąteczne.
Każdy z uczestników był zadowolony i szczęśliwy ze stworzonych
własnoręcznie pocztówek. Wspólna praca dostarczyła niezapomnianych wrażeń, a wykonane prace zostały sprzedane w czasie
kiermaszu bożonarodzeniowego oraz przekazane Radzie Rodziców,
która już od kilku lat kolęduje i składa życzenia wszystkim mieszkańcom wsi. Pieniądze ze sprzedaży pocztówek zostały wpłacone
na klasowe książeczki SKO i przeznaczone na potrzeby klasy np.
dofinansowanie wycieczki klasowej.
Opiekun SKO: Dorota Kapera
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SKO SZYK

„JAŚ I MAŁGOSIA UCZĄ OSZCZĘDZAĆ”

W dniu 14 grudnia 2016r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Szyku
wraz z przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Limanowej
Panią Sabina Załupską, uczestniczyli w apelu szkolnym, który
rozpoczął się niezwykłym przedstawieniem teatralnym pt. „Jak
Jaś i Małgosia uczy oszczędzania”.
Uczniowie klasy III, którzy wcielili się w role bohaterów baśni,
przedstawili wszystkim, w jaki sposób drobne oszczędności gromadzić na książeczce SKO, by potem realizować swoje marzenia.
Jak to zawsze w baśniach bywa oprócz Jasia i Małgosi musiała
wystąpić Baba Jaga. I pewnie, „zjadłaby” bohaterów, gdyby nie
przezorność dzieci. W zamian za uwolnienie zaproponowali czarownicy, że nauczą ją oszczędzania. Zaprosili wiedźmę do szkoły,
pokazali, jak inni wpłacają pieniądze na książeczkę SKO. Baba Jaga
chętnie przyjęła rady uczniów, a nawet zapisała się do Szkolnej
Kasy Oszczędności. Otrzymała od opiekuna koła SKO książeczkę
oszczędnościową i wkrótce zakupiła sobie wymarzoną deskorolkę.
Mali artyści swą grą i śpiewem przekonali wszystkich zgromadzonych, że SKO pozwala rozwijać i dodawać różne talenty. Za
swój występ nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Po raz kolejny
uczniowie szkoły mieli możliwość nauczenia się oszczędzania
a zarazem mądrego gospodarowania pieniędzmi, co oczywiście
zaprocentuje w ich dorosłym życiu. Ponadto przekonali się, że
marzenia mogą się spełnić, trzeba tylko zaoszczędzić.


Następnie opiekunka koła Pani Dorota Kapera przedstawiła zgromadzonym wyniki szkolnego konkursu wiedzy zatytułowanego,,
Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, „Talenty
dodajemy”. Konkurs odbył się na terenie szkoły w dniu 28 listopada
2016 r. a zagadnienia konkursowe miały na celu sprawdzić, który
z uczniów kl. I-III posiada największą wiedzę o oszczędzaniu i pieniądzach. Zadaniem każdego uczestnika konkursu było: udzielenie
odpowiedzi na 11 pytań dotyczących oszczędzania i pieniędzy, rozwiązanie krzyżówki z hasłem,, MONETA”oraz wyjaśnienie polskich
przysłów i powiedzeń związanych z oszczędzaniem i pieniędzmi.
Zwycięzcy otrzymali przepiękne nagrody ufundowane przez BS
w Limanowej a wręczenia dokonała przedstawicielka banku.
Kolejnym punktem apelu, było oglądnięcie przez uczniów prezentacji
multimedialnej pt. „Opowieści o pieniądzu” przygotowanej przez
Panią Sabinę Załupską. Po jej zakończeniu Pani Sabina przeprowadziła quiz z nagrodami ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy
w Limanowej.
Na zakończenie apelu głos zabrała Pani Halina Kaczmarczyk – dyrektor szkoły. Podziękowała uczniom klasy III za piękne i pouczające
przedstawienie a Pani Sabinie za przybycie do naszej placówki i przekazanie wielu cennych wiadomości oraz nagród. Z okazji zbliżających
się Świat Bożego Narodzenia złożyła na ręce przedstawiciela Banku
najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników.
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

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

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
Nowy Targ
ul. Orkana 16,
34-401 Nowy Targ
tel: 18 33 00 000

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

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

Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz
ul. I Brygady 2a
tel. 18 44 19 910

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

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

www.bs.limanowa.pl
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AUTOLOKATA
XIV edycja loterii

OSZCZĘDZAJ
Z AUTOLOKATĄ
i odjedź

KIA

RIO!

Promocja trwa od 28.11.2016 r. do 28.02.2017 r.
W Loterii biorą udział osoby, które od 28.11.2016 r. do 28.02.2017 r. założą lokatę o nazwie AUTOLOKATA w
dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej i utrzymają ją w całości do 31.08.2017 r. Loteria urządzana
jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. Szczegóły loterii zawarte są w Regulaminie.

www.bs.limanowa.pl/autolokata

140 lat służby
społeczeństwu

