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Wszystkim naszym udziałowcom, klientom, czytelnikom, moc
najserdeczniejszych życzeń – radosnych, zdrowych,
spokojnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych radością
z rozkwitającej wiosny i wiarą w sens życia, pogody ducha,
smacznego święconego w gronie najbliższych osób składają:
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Stegnie
NOWE I STARE
Trwa kampania informacyjna Narodowego Banku Polskiego o wprowadzeniu do obiegu nowej wersji
banknotów wszystkich – za wyjątkiem 200 zł – nominałów. Zapewne większość naszych czytelników
wie o tym, ale przypomnieć nie zaszkodzi. Szczególnie osoby starsze mogą mieć wątpliwości, widząc
nowiutkie i nieco inaczej prezentujące się banknoty. 		
Dokończenie na str. 4
JAK WYCHOWAĆ I NIE ZWARIOWAĆ
Kolejne podziękowanie za wsparcie finansowe nadeszło do
naszego Banku tym razem od organizatorów konferencji o dość
długiej nazwie – „Szczęśliwe dziecko – czyli jak wychować
i nie zwariować. Zagrożenia i wyzwania współczesnego
rodzicielstwa”. Organizatorami byli: Sztutowski Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Sztutowie oraz Świetlice
Środowiskowe z terenu tej gminy. Celem tej konferencji było –
mówiąc w ogromnym skrócie – teoretyczne wsparcie rodziców
w ich staraniach wychowawczych, ale także wsparcie dzieci
i młodzieży w ich kontaktach z rodzicami.
W programie zajęć znalazł się cykl pięciu wykładów prowadzonych przez specjalistów z różnych
dziedzin, prezentacje „dobrych praktyk”, film o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Podczas
imprezy zapewniona była opieka nad dziećmi, których rodzice uczestniczyli w zajęciach, elementami
uzupełniającymi była wystawa prac plastycznych, wystawa fotograficzna i stoisko z ręcznie wykonanymi
zabawkami dla dzieci. Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowali pokaz pierwszej
pomocy.
Dziesięciu sponsorów – w tym i nasz Bank – dopomogło organizatorom zadbać o prawidłową
organizację tej bardzo pożytecznej – szczególnie dla młodych rodziców – imprezy.
KARTA PRZEDPŁACONA (czyli PREPAID)
Już w numerze 83 naszej gazetki (maj 2012 r.) sygnalizowaliśmy naszym czytelnikom, że istnieje karta
płatnicza typu PREPAID (czyli PRZEDPŁACONA), nie wymagająca posiadania rachunku w banku. Jej
zaletą jest możliwość wpłacenia pieniędzy – na tę kartę – a następnie przekazanie jej dowolnej osobie
celem użytkowania - jak każdą kartę płatniczą.
Dokończenie na str. 2

Bardzo dobrze sprawdza się ona w przypadku kieszonkowego dla młodzieży, bowiem pozwala rodzicom
na kontrolę wydatków, zabezpiecza przed możliwością utraty lub nierozważnym wydaniem gotówki,
wyrabia nawyk oszczędzania i rozważnego wydatkowania. Karta pozwala na normalne realizowanie
wszelkich transakcji w granicach posiadanej na niej kwoty. Jak wszystkie karty bankomatowe, jest
zabezpieczona indywidualnym numerem PIN, znanym tylko użytkownikowi.
W przypadkach gdy jej zasoby są dość wysokie, dzienny limit wypłaty gotówki to 1500 zł, a dla
transakcji bezgotówkowych – 3000 zł.
Zachęcamy do pobierania takich kart – szczególnie rodziców dzieci w wieku szkolnym – ale także
wszystkich, którym taka forma dysponowania pieniędzmi odpowiada i jest dostępna. Zapraszamy do
naszych placówek, formalności są ograniczone do niezbędnego minimum.
ZEBRANIA GRUP CZłONKOWSKICH
Raz jeszcze przypominamy terminarz zebrań. Zapraszamy wszystkich udziałowców, którzy powinni
interesować się kondycją finansową naszego Banku oraz działaniami Rady Nadzorczej i Zarządu. Zebrania
te, to wyjątkowa okazja do bezpośredniej wymiany poglądów, ocen i wniosków na przyszłość.
Członkowie zamieszkali w sołectwach
1 Chełmek, Chorążówka, Głobica, Nowotna, Rybina,
Stegienka, Stobiec, Świerznica, Tujsk.
2 Bronowo, Drewnica, Dworek, Gdańsk, Izbiska,
Mikoszewo, Niedźwiedzica, Przemysław, Żuławki.
3 Grochowo, Groszkowo, Kobyla Kępa,
Łaszka, Płonino, Sztutowo.
4 Krynica Morska, Kąty Rybackie
oraz pozostałe miejscowości
5 Jantar, Jantar Leśniczówka, Junoszyno,
Stegienka Osada, Stegna.

Miejsce, data, godzina
Świetlica Wiejska w Rybinie,
8 kwietnia, godz.11:oo
Świetlica Wiejska w Izbiskach,
10 kwietnia, godz. 11:oo
Świetlica Wiejska w Groszkowie,
14 kwietnia, godz.11:oo
Hotel”Continental”, Krynica M.,
15 kwietnia, godz. 11:oo
Centrala Banku, Stegna,
17 kwietnia, godz.11:oo

Porządek Zebrania Grup Członkowskich, który przedstawiamy tutaj w wersji skróconej przedstawia
się następująco:
Po niezbędnych ustaleniach natury formalno-porządkowej: sprawozdanie Zarządu Banku z wykonania zadań i uchwał z zebrań w roku minionym; przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na
rok bieżący; omówienie wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego; stanowisko Rady Nadzorczej
w sprawach: oceny pracy Zarządu, wykonania zadań gospodarczo-finansowych oraz planu gospodarczofinansowego na rok 2014; projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli; wybory przedstawicieli; dyskusja,
zakończenie obrad.
UWAGA: w przypadku gdy liczba obecnych udziałowców będzie niższa niż 50% ich ogólnej liczby
w danej grupie, ogłasza się po upływie 20 minut rozpoczęcie zebrania w drugim terminie, które będzie
prawomocne bez względu na liczbę obecnych udziałowców.
Na następnej stronie przedstawiamy tabelkę zawierającą najbardziej istotne dla oceny działalności
naszego Banku dane liczbowe.
PRZYCHODY I KOSZTY NASZEGO BANKU WEDŁUG STANU NA 31.12.2013 r. (w tys.zł)
po korekcie.
Wyszczególnienie

Plan po
korekcie
31.12.2013

PRZYCHODY
KOSZTY
ZYSK

8 860
7 583
1 277

Wykonanie
31.12.2012

10 062
8 722
1 340

% wykonania

31.12.2013

8 892
7 561
1 331

planu

100,4%
99,7%
104,2%

dynamika
2013/2012

88,4%
86,7%
99,3%

POŻEGNANIE Z

Wielokrotnie zachęcaliśmy naszych czytelników do lektury bezpłatnie dostępnego w naszych
placówkach czasopisma o tematyce poświęconej problemom rolnictwa. Z przykrością informujemy,
że wydawca tego tytułu zmuszony był zrezygnować z dalszej współpracy z Bankami.
Trochę szkoda, bo czasopismo to cieszyło się sporym zainteresowaniem i zbyt długo nie czekało
w naszych placówkach na osoby zainteresowane.
Wiernych czytelników tego czasopisma informujemy, że mogą je zaprenumerować za pośrednictwem
naszego Banku (kontakt w placówce w Stegnie – ul. Lipowa), lub samodzielnie w Biurze Obsługi Klienta:
bok@pwr.agro.pl, tel. 618 690 630.
Osobom żywo zainteresowanym tematyką rolniczą proponujemy lekturę miesięcznika „Pomorskie
Wieści Rolnicze”, którego nie oferujemy bezpłatnie w naszych placówkach, ale można go zaprenumerować
i otrzymywać pocztą lub odbierać u swego doradcy. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona
osób zamieszkałych na obszarach wiejskich, a przede wszystkim do pracujących w branży rolniczej.
Wydawcą jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, informacje na temat prenumeraty
uzyskać można pod numerem telefonu (55) 270 11 32.
Spośród wielu zestawień zamieszczonych w nr 3 tego miesięcznika prezentujemy fragment tabeli,
dotyczącej średnich cen żywca w woj. pomorskim na dzień 27.02.2014 r.
Jeśli dociekliwy czytelnik zechce porównać tę tabelkę z podobną, zamieszczoną w numerze 103 naszej
gazetki – łatwo zauważy, jakie skutki dla rynku wieprzowiny przyniosły wiadome dwa dziki znalezione
przy naszej granicy z Białorusią. A problem staje się coraz bardziej poważny.
Niestety, drukowane w papierowych mediach informacje o cenach rynkowych wszelkich towarów  
z góry skazane są na chorobę nieaktualności, bo proces wydawniczy trwa długo, a wydarzenia biegną
szybko.

POWIAT
Nowy Dwór Gd.
Gdańsk
Sztum
Człuchów
Słupsk

Cena w zł./kg żywca
wieprzowego
wołowego
3,40 - 3,70
6,50* - 7,00**
3,64
6,42**(min.)
3,64
6,0* - 7,22**
3.50 (min.)
6,00* - 7,40**
4,20
4,80*(min.) - 6,50**

    

- młode bydło opasowe

** - młode bydło opasowe ras mięsnych

W numerze znaleźć można wiele interesujących tekstów, a wśród nich np: o zmianach w płatnościach
bezpośrednich, integrowanej ochronie buraka cukrowego, wymaganiach dla gospodarstw produkujących
mleko i siarę, afrykańskim pomorze świń, nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nowe i stare... dok. ze str. 1
Przypominamy więc:rysunki na wszystkich nominałach
pozostały te same, część zmian jest widoczna dla każdego,
inne są dostępne tylko dla fachowców i odpowiednich
urządzeń.		
Zmiany służą lepszemu zabezpieczeniu banknotów
przed podrabianiem, stare pozostają w obiegu aż do
sukcesywnego wycofania z powodu ich złego stanu na
skutek zużycia. Plansza informacyjna z zaznaczonymi
zmianami pochodzi ze strony internetowej NBP.
Życzenia imieninowe – wszelkiej pomyślności, zdrowia,

wielu sukcesów w sprawach zawodowych
i osobistych kierujemy do solenizantów, którymi są:
W kwietniu.
10. Makary, Michał. 11. Filip, Leon, Marek. 12. Juliusz, Wiktor, Zenon.
13. Hermenegilda, Ida, Przemysław. 14. Julianna, Justyna, Walerian.
15. Anastazja, Bazyli. 16. Benedykt, Julia. 17. Robert, Rudolf. 18. Apolonia,
Bogusława. 19. Leon, Tymon. 20. Agnieszka, Czesław, Teodor. 21. Bartosz,
Feliks, Konrad. 22. Kaja, Łukasz, Teodor. 23. Helena, Jerzy, Wojciech.
24. Aleksander, Grzegorz. 25. Jarosław, Marek. 26. Marcelina, Maria,
Marzena. 27. Teofil, Zyta. 28. Paweł, Waleria 29. Piotr, Rita, Robert.
30. Jakub, Katarzyna, Marian.
W maju.
1. Filip, Jakub, Józef. 2. Anatol, Zygmunt 3. Aleksander, Maria, Mariola. 4. Florian, Malwina, Monika.
5. Irena, Teodor, Waldemar. 6. Jan, Judyta. 7. Benedykt, Ludmiła. 8. Stanisław, Wiktor.
9. Grzegorz, Karolina, Katarzyna.10. Antonina, Izydor. 11. Franciszek, Iga, Mira. 12. Dominik, Joanna,
Pankracy. 13. Gloria, Robert, Serwacy. 14. Bonifacy, Dobiesław. 15. Izydor, Jan, Zofia.
				

Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 16 kwietnia,
następny 7 i 21 maja 2014 r. w godz. 900-1500.

Wydaje Bank Spółdzielczy w Stegnie 82-103 Stegna, ul. Lipowa 8
tel: 55 246 90 90, 55 246 90 91
e-mail: sekretariat@bsstegna.pl     strona www.bsstegna.pl
Informacje na podstawie danych od Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie aktualizowano dnia 7.04.2014 r.

Skład i druk:

Sztutowo, ul. Lipowa 8, tel./fax 55 247 84 83 www.wydawnictwomw.pl

