nr

110

sierpień 2014

NOWE LOGO SPÓŁDZIELCZOŚCI
Podczas
ubiegłorocznego
Zgromadzenia
Ogólnego
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Kapsztadzie (RPA)
zaprezentowano nowe logo organizacji, które zarazem powinno stać
się symbolem spółdzielczości na świecie i marką spółdzielczych
produktów.
Jest to, utrzymane w fioletowej kolorystyce, powszechnie zrozumiałe słowo „COOP”, którego litery
umieszczone na białym tle łączą się jak ogniwa łańcucha. Dotychczasowa „tęczowa flaga”, czy to
w swej wersji klasycznej, czy tej późniejszej, w której z łuku tęczy wylatują kolorowe gołąbki, przechodzi
więc do historii. Zbyt wiele budziła w ostatnich latach kontrowersji, kojarzono ją mylnie z innymi,
niekoniecznie spółdzielczymi ruchami i organizacjami, które również używają barw tęczy. Nowe logo
wydaje się być bardziej jednoznaczne, łatwe przez wszystkich do odczytania. MZS zaapelował do
spółdzielni i organizacji spółdzielczych we wszystkich krajach o powszechne stosowanie symbolu na
wszelkich materiałach promocyjnych, publikacjach, flagach, produktach itp., jako uniwersalnej marki
spółdzielczej pozwalającej w każdym zakątku Ziemi na jasne zidentyfikowanie posługującego się nią
podmiotu jako spółdzielczego, czy produktu - jako pochodzącego ze spółdzielni.
By nie dopuścić do powtórzenia się wcześniejszej sytuacji, kiedy to tradycyjna spółdzielcza
tęczowa flaga zawłaszczona została przez niespółdzielcze organizacje, tym razem znak „coop” został
zarejestrowany, a stosowanie go nakłada na użytkownika pewne obowiązki i reguły posługiwania się nim
(żródło: www.krs.org.pl).
SAMOCHÓD SŁUŻBOWY BANKU – NA SPRZEDAŻ
(to nie jest oficjalne ogłoszenie, tylko informacja)
Samochód służbowy naszego Banku – FIAT-ALBEA (1350 ccm, benzyna/LPG), rok prod. 2006,
przebieg 241 tys. km, wystawiony zostaje na sprzedaż w drodze przetargu z ceną wywoławczą
8.000 zł (osiem tysięcy). Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 20 sierpnia o godz.
12.oo w siedzibie Banku. Wymagane wadium w wysok. 800 zł należy wpłacić najpóźniej do godziny 11.oo
w dniu przetargu.
UWAGA! Jako termin wniesienia wadium liczy się termin zarachowania, czyli zaksięgowania wpłaty
na rachunku bankowym organizatora przetargu: 36 8308 0001 0000 0000 9000 6010.
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w
formie pisemnej i zawierać: imię i nazwisko oferenta, dokładny
adres, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku firmy jej pełną nazwę, numer telefonu, adres siedziby, numery NIP
i REGON i – co najważniejsze – oferowaną cenę.
Samochód można obejrzeć w dniach od 4 do 6 sierpnia
w godzinach od 10.oo do 12.oo w siedzibie Banku Spółdzielczego
w Stegnie, ul. Lipowa 8. Szczegółowe informacje w sprawie
przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (55) 246 90 90
u p. Romualda Ołdziejewskiego.

DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
Ten tytuł, to pełna nazwa konkursu ogłoszonego przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, banku
zrzeszającego 207 terenowych banków spółdzielczych, w tym także nasz.
Celem konkursu, który ma trwać od 2 września 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. jest edukacja dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie różnych form oszczędzania, oraz pogłębienie
więzi środowisk szkolnych z Bankami Spółdzielczymi.
W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, przy których działają SKO współpracujące z Bankami
Spółdzielczymi zrzeszonymi z wymienionym powyżej Organizatorem.
Obszerny regulamin konkursu precyzyjnie określa zasady zgłoszenia, punktowania, przyznawania
nagród dla uczestników, szkół i opiekunów. Naszym zdaniem nie jest to pasjonująca lektura dla większości
naszych czytelników, poprzestaniemy więc na informacji, że taki konkurs jest organizowany.
Rodziców szkolnej młodzieży zachęcamy do wspierania (kieszonkowym!) tej ze wszech miar
pożytecznej inicjatywy.
Przy okazji pozwalamy sobie przypomnieć, że nasz Bank współorganizuje Szkolne Kasy Oszczędności
już od 4 lat, wspierając w pięciu szkołach ich SKO skromnymi nagrodami rzeczowymi dla poszczególnych
uczestników, a także nauczycieli–opiekunów.
OŚWIADCZENIE
prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej (żródło: www.krs.org.pl)
Niefrasobliwe, aczkolwiek w mniemaniu dziennikarzy zapewne efektowne, żonglowanie słowem
„spółdzielnia” godzi w dobre imię spółdzielczości i milionów osób będących członkami organizacji
spółdzielczych w Polsce. Prowadzi do fałszywych skojarzeń i utraty zaufania. Jest zaprzeczeniem
dziennikarskiej rzetelności i szacunku dla prawdziwych spółdzielców zrzeszających się w spółdzielnie dla realizowania ważnych celów życiowych i społeczno-zawodowych w granicach prawa. Stanowi
oczywistą obrazę artykułu 10 Prawa Prasowego, zgodnie z którym „dziennikarz ma obowiązek działania
zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego w granicach określonych przepisami
prawa”.
Nie można więc, posługując się wolnością słowa, traktowaną niemalże jako absolut, w imię
efekciarskich zbitek słownych, obrażać milionów ludzi, którzy zgodnie z przesłaniem Organizacji
Narodów Zjednoczonych „budują lepszy świat”, a nie świat przestępczy.
Porównanie nieformalnych grup podejrzewanych o działania przestępcze do spółdzielni jest obrażające dla zrzeszonych w nich osób i budzi uzasadnione protesty całego środowiska. Język polski jest
wystarczająco bogaty, aby przestępców i ich wzajemne powiązania określać mianem adekwatnym do
charakteru ich poczynań.
W imieniu ponad 8 milionów polskich spółdzielców domagam się zaprzestania takich praktyk.
							
Prezes Zarządu KRS, Alfred Domagalski
								
Warszawa, 30 czerwca 2014 r.
					

OSTATNI BASTION

Padł jeden z ostatnich bastionów wyłącznie gotówkowych płatności w dużej organizacji handlowej.
Od niedawna w popularnej „Biedronce” można wreszcie posłużyć się kartą płatniczą. Niedawno
pozwoliliśmy sobie na krytyczną uwagę, że w tak popularnej i bardzo licznej sieci wciąż utrzymuje się
ten nieco archaiczny już w naszych czasach sposób płacenia za zakupy. I proszę! Czysty przypadek –
żadna w tym nasza zasługa, unowocześnili się. A jeszcze tak niedawno (jak ten czas leci...) drukowaliśmy
w naszej gazetce niezbyt obszerne listy placówek, w których już można było kartą zapłacić. A teraz?
Chyba przyjdzie nam sporządzić listę – zapewne też dość krótką – placówek, w których kartą zapłacić
nie można. Tylko komu to się przyda, skoro wszyscy już wiedzą.

PRZYPOMINAMY! SPRAWDŹ ....
... termin ważności swojego dowodu osobistego i karty bankomatowej. Może się okazać, że za chwilę
będzie już po terminie, a to oznaczać może duże kłopoty w najmniej odpowiednim momencie.
DO TRZECH RAZY SZTUKA ...
.... głosi pewne znane powiedzonko. Właśnie po raz trzeci inicjujemy na łamach naszej gazetki
rubrykę OGŁOSZENIA DROBNE. Mimo niepowodzenia – nie było zainteresowania – wracamy do
tematu, ponieważ docierają do nas głosy, że była to inicjatywa pożyteczna, zabrakło tylko informacji
w naszych placówkach. A sama Gazetka nie miała „siły przebicia” znikając szybko z pola widzenia
naszych czytelników.
A więc przyjmujemy ogłoszenia drobne, typu: sprzedam, kupię, zamienię. Bezpłatnie, ale wyłącznie
dla naszych udziałowców. Zgłaszać należy na druczkach dostępnych od 18 sierpnia we wszystkich
naszych placówkach, pamiętając, ze Gazetka drukowana jest zazwyczaj w pierwszych dniach każdego
miesiąca. W dzisiejszym numerze – na zachętę – żartobliwe ogłoszenie:
„Namiot dwuosobowy, raz tylko używany, sprzedam, lub zamienię na wózek dziecięcy”
WYDZIERŻAWIĆ LOKAL ...
...a nawet dwa, zamierza nasz Bank od września. Oferta dotyczy pomieszczeń na pierwszym piętrze
w siedzibie Filii nr 1 w Stegnie, przy ul. Kościuszki 2. Dwa dwupokojowe lokale o łącznej powierzchni
użytkowej 46 m. kw. mają doprowadzoną zimną i ciepłą wodę, kanalizację, energię elektryczną,
ogrzewanie. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie centrali w Stegnie, ul. Lipowa 8,
tel. 55 246 90 90.

PIENIĄDZE CZEKAJĄ ...
Warto już zadecydować o przeznaczeniu należnej każdemu z udziałowców dywidendy.
Będziemy o tym przypominać w każdym numerze „Gazetki” aż do końca roku. Im wcześniej
sprawa będzie załatwiona, tym mniej pracy mieć będą panie w księgowości w ostatnich dniach roku.
Zachęcamy więc, aby bez pośpiechu i przypominania w ostatniej chwili, zadecydować o przeznaczeniu
kwoty dywidendy. Jak wiadomo każdemu z udziałowców, można o tę kwotę powiększyć swoje udziały,
można też zadecydować o jej podjęciu. Pozostawienie
tych pieniędzy w banku oznacza powiększenie
jego funduszu udziałowego, a to przecież leży
w interesie każdego z udziałowców. Zachęcamy więc do
pozostawienia w banku kwot dywidendy i uzupełniania
niepełnych sum do wartości jednej dywidendy, czyli do
100 zł. O wysokości należnej z tytułu dywidendy kwoty
zawsze poinformują nasze miłe panie w okienkach
kasowych przy okazji załatwiania jakichkolwiek spraw
w naszych placówkach.

KREDYT LETNI
Oferta aktualna do dnia
30.09
Kwota kredytu
– do 12 000 zł
w zależności od
posiadanej
zdolności kredytowej.
Oprocentowanie w stos.
rocznym
9,8% stopą zmienną.
Prowizja 1,6%
(nie mniej niż 25 zł)
Termin spłaty – do 12
miesięcy.

LOKATA „SGB-LATO 2014”
z nagrodami
Oferta aktualna do dnia 10 października b.r.
Minimalna kwota wpłaty – 500 zł.
Oprocentowanie lokat: 3 miesięczna – 2,20%,
6 miesięczna – 2,6%
Każda lokata bierze udział w losowaniu
nagród.
Nagroda I stopnia (wszystkie lokaty) –
samochód osobowy
RENAULT CAPTUR ZEN
(cena 61.600 zł)
Nagrody II stopnia (lokaty z naszego banku)
skuter....szt. 1 (cena 3.500 zł)
walizki ..... szt. 2 (cena 570 zł)
radioodtwarzacz .... szt. 3 (cena 390 zł)

Życzenia imieninowe

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe – wszelkiej pomyślności, zdrowia, licznych sukcesów
w sprawach osobistych i zawodowych kierujemy do solenizantów, którymi są:
W sierpniu.
4. Dominika, Protazy. 5. Emil, Karolina, Stanisław. 6. Jakub,
Wincenty.7. Dorota, Kajetan, Konrad. 8. Cyprian, Iza, Seweryn.
9. Klara, Roman, Romuald. 10. Bogdan, Borys, Wawrzyniec.
11. Włodzimierz, Zuzanna. 12. Julian, Klara, Lech. 13. Diana,
Elwira, Hipolit. 14. Alfred, Maksymilian. 15. Maria, Napoleon.
16. Joachim, Stefan. 17. Anita, Jacek. 18. Bogusław, Helena,
Ilona. 19. Emilia, Julian, Konstancja. 20. Bernard, Sabina,
Sobiesław. 21. Franciszek, Joanna, Kazimiera. 22. Cezary,
Maria, Tymoteusz. 23. Apolinary, Filip, Róża. 24. Bartłomiej,
Jerzy. 25. Ludwik, Luiza, Patrycja. 26. Ireneusz, Konstanty,
Maria. 27. Cezary, Małgorzata. 28. Aleksy, Augustyn,
Patrycja. 29. Beata, Jan, Sabina. 30. Benon, Róża, Szczęsny.
We wrześniu.
1. Bronisław, Idzi. 2. Julian, Stefan. 3. Izabela, Joachim, Szymon. 4. Lilianna, Rozalia. 5. Dorota,
Wawrzyniec. 6. Beata, Eugeniusz. 7. Marek, Regina.
				

Rada Nadzorcza,Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 20 sierpnia,
następny 3 i 17 wrzesnia 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 4.08.2014 r.

Skład i druk:

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

