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SZKOLNY DZWONEK ...
... po dwumiesięcznej przerwie znów się odezwał. Do szkoły już czas! W nowym roku szkolnym wszystkim
uczniom, a w szczególności „pierwszakom” życzymy, aby pobyt w szkole był dla nich przyjemnością, a nie
przykrym, codziennym zdarzeniem.
Szkoła to nie miejsce, w którym trzeba się tylko uczyć. To także
miejsce, w którym zawiera się znajomości i przyjaźnie, częstokroć
na wiele lat, a niekiedy na całe życie. To miejsce, w którym
otrzymuje się też wiedzę, niezbędną w bliskiej już przyszłości,
potrzebną do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Trzeba tylko to rozumieć i chcieć z tego korzystać. Wszystkim
uczniom – od najmłodszych, po tych, którzy już „za chwilę”
opuszczą jej mury – życzymy wszelkiej pomyślności, samych
dobrych ocen, powodzenia w dążeniu do realizacji życiowych
celów, bez względu na to, jak są one odległe. Kadrze nauczycielskiej życzymy cierpliwości i wyrozumiałości, zaangażowania
w dzieło wychowania kolejnych roczników młodego pokolenia.
Wszystkiego najlepszego – nauczycielom i uczniom!
TO NASZ PATRIOTYCZNY OBOWIĄZEK
Wprawdzie nie zajmujemy się w naszym biuletynie tematyką polityczną, ale tym
razem, z pobudek patriotycznych czynimy wyjątek.
Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej apelują
o zorganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów rocznicy utworzenia Polskiego
Państwa Podziemnego. Całe pokolenia nie miały możliwości usłyszenia w szkole na
lekcjach historii słowa o tym wielkim dziele Polaków w latach II wojny światowej.
O tym, że przed 75 laty, już 27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Jego dziełem było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem, ale też stworzenie
siły moralnej i tradycji niepodległościowej, pozwalającej po 1945 roku przetrwać lata komunistycznej dyktatury.
Wprawdzie adresatami apelu są przede wszystkim władze samorządowe i podległe im szkoły, ale dotyczy
on także nas, zwykłych obywateli wolnej i niepodległej Polski. Autorzy apelu proszą, aby w dniu 27 września
wywieszone zostały flagi narodowe na budynkach samorządowych, zapalone zostały znicze na grobach poległych
i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej, aby poświęcić chwilę na wspomnienie tych, którzy wówczas oddali życie
za ideały, które ziściły się dopiero teraz, w wolnej Polsce.
Swoistym fenomenem na skalę światową było istnienie w czasie II wojny światowej Polskiego Państwa
Podziemnego – zorganizowanej struktury konspiracyjnej, posiadającej władze cywilne oraz siły zbrojne – Armię
Krajową.
PPP było głównym organizatorem szeroko rozumianego oporu przeciw okupantom. Symbolem tego oporu jest
znak Polski Walczącej składający się z liter „P” i „W” splecionych w symbol kotwicy. Autorką tego projektu była
prawdopodobnie harcerka Anna Smoleńska, zamordowana w Auschwitz. Kotwice Polski Walczącej malowano
w czasie niemieckiej okupacji na murach w ramach tzw. małego sabotażu. Miała wzbudzać w Polakach wolę oporu
i podtrzymać nadzieję na odzyskanie wolności. Jednym z najbardziej spektakularnych aktów małego sabotażu było
namalowanie kotwicy PW na pomniku lotnika w Warszawie, stojącym w pobliżu głównej siedziby warszawskiego
Gestapo. Akcję przeprowadził harcmistrz Jan Bytnar.

											
WESTERN UNION - NIE TAK PRĘDKO
W numerze 109 naszej Gazetki zapowiedziane zostało wdrożenie w naszym Banku, w terminie do końca
sierpnia, nowej usługi – przekazów pieniężnych w systemie obsługiwanym przez znaną, o światowej
renomie, firmę WESTERN UNION. Z przykrością informujemy, że z przyczyn natury formalnej, nie
leżących po naszej stronie (u nas wszystko jest przygotowane), termin wprowadzenia tej usługi uległ
przesunięciu. Co gorsze – nie wiadomo kiedy usługa będzie wdrożona, ponieważ firma WU, uzupełniając
jakieś formalności, nie podaje nowego terminu uruchomienia współpracy.
PIENIĄDZE CZEKAJĄ ...
... na decyzje udziałowców – czy należność z tytułu dywidendy za miniony
rok dopisać do udziałów (i – w razie potrzeby – zostanie uzupełniona do
kolejnego, pełnego udziału), czy ma być wypłacona osobie zainteresowanej.
Prosimy o załatwienie sprawy w możliwie szybkim terminie, bo pod koniec
roku księgowość ma poważne spiętrzenie zadań i szkoda czasu na absorbowanie sprawą, która już dawno
powinna być załatwiona. Zapraszamy, sprawę można załatwić w każdej naszej placówce.
I ODJECHAŁ W SINĄ DAL ...
... samochód służbowy, który (o czym pisaliśmy w poprzednim numerze) wystawiony został do
sprzedaży w drodze przetargu. Przebieg 240 tys. kilometrów i ośmioletni okres wysługi sprawiły, że nie
było tłumu chętnych. Auto eksploatowane było poprawnie, serwisowane w autoryzowanej stacji obsługi,
garażowane, ale czasy, kiedy przy takiej okazji zainteresowani licytowali w górę – dawno już minęły. Za
pierwotnie proponowaną cenę chętnych nie było, dopiero po dokonanej zgodnie z przepisami obniżce
ceny do 6,5 tys. zł znalazła się osoba zainteresowana. Samochód kupiła mieszkanka Elbląga.
Nowej właścicielce życzymy satysfakcji z nowego nabytku i bezawaryjnej eksploatacji.
POMOGLIŚMY PRZY FESTYNACH

W miesiącach letnich, w różnych miejscowościach na terenie
działania naszego Banku organizowane były, staraniem miejscowych organizacji społecznych, festyny rodzinne adresowane
zarówno do tej młodszej, jak i starszej części społeczności.
Jak zwykle w takim przypadku trzeba było poszukać sponsorów,
a wiadomo, że nasz Bank tradycyjnie już wspomaga
organizatorów takich imprez. Nie obeszło się więc i tym razem
bez bankowego sponsoringu. Swój skromny udział miał nasz Bank
w dofinansowaniu organizacji takich imprez jak: w Sztutowie –
na stadionie w dniu 1 sierpnia, w Żuławkach w dniu 9 sierpnia,
a w świąteczny czwartek 15 sierpnia w Bronowie, w Stegience
(wspólny także dla mieszkańców Chorążówki i Głobicy) i w Sztutowie – Piknik Królewski nad Wisłą
Królewiecką. Rzecz jasna, przy tej okazji nasz Bank zadbał o reklamę dostarczając organizatorom drobne
upominki z firmowym logo, przeznaczone dla uczestników różnych konkursów.

NOWA EDYCJA GRY EKONOMICZNEJ FAIR PLAY BANK „NOWA GENERACJA”
rozpocznie się, podobnie jak w roku poprzednim, z początkiem roku szkolnego. Wprowadzone
zostaną do niej pewne ulepszenia. Będzie ona kontynuacją poprzedniej wersji, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem i została pozytywnie przyjęta przez młodych graczy.
Gra w nowej wersji toczyć się będzie w dniach od
6 października do 17 listopada 2014 r. czyli przez
6 tygodni (ale tylko przez 30 dni – bez weekendów).
Oficjalna akcja informacyjna ruszy w połowie września,
już teraz zachęcamy rodziców, także nauczycieli, aby
poinformowali i zachęcali młodzież do uczestnictwa
w tej pożytecznej inicjatywie, aby już teraz zainteresowani
dokonywali wyboru i kompletowali swoje zespoły.
Przypominamy: inicjatywa skierowana jest przede
wszystkim do młodzieży szkolnej, ale udział szkoły nie
jest niezbędny. Zespoły mogą się tworzyć i zgłaszać bez
jej udziału. W nowej edycji zastosowano szereg ulepszeń,
wśród nich najistotniejsza to zupełnie nowa grafika, ruch w
wirtualnym mieście, nowe strefy i inwestycje, możliwość
przypisania graczom postaci – awatarów.
O zasadach uczestnictwa w Grze i nagrodach szczegółowe
informacje znajdą się w materiałach promocyjnych.

STRACIŁEŚ KARTĘ PŁATNICZĄ?
Zdarza się czasem, że tracimy kartę płatniczą. Zdarza się ją zgubić,
zapodziać tak, że nie da się odnaleźć, została skradziona.
W sytuacji, gdy nie wiadomo co się z nią dzieje, konieczne jest
zastrzeżenie, aby nie została wykorzystana w sposób nieuprawniony.
System Zastrzegania Kart pozwala szybko zastrzec kartę płatniczą,
nawet jeśli nie znamy numeru telefonu do swego banku.
To nowoczesne, w pełni automatyczne rozwiązanie, wykorzystuje
technologię rozpoznawania mowy. Po wypowiedzeniu nazwy wydawcy
karty, portal automatycznie przekieruje rozmowę do właściwej infolinii
banku, który wydał kartę, celem jej zastrzeżenia.

Użytkowników systemu INTERNET BANKING zachęcamy
do samodzielnego doładowywania telefonów w tym systemie.
Usługa dostępna całą dobę, dotyczy operatorów:
T-Mobile, Orange, Plus, Heyah,
Polsat Cyfrowy, Play, W rodzinie,
Lycamobile, Njumobile i Virgin Mobile.
Po zalogowaniu wybieramy „dodatkowe usługi”, a w nim „doładowanie”. System prowadzi krok po kroku.

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:
We wrześniu
7. Marek, Regina, Ryszard. 8. Adrian, Maria, Radosław. 9. Piotr, Sergiusz.
10. Aldona, Łukasz, Mikołaj. 11. Feliks, Jacek. 12. Maria, Piotr.
13. Eugenia, Filip. 14. Bernard, Cyprian, Roksana. 15. Albin, Maria, Nikodem.
16. Edyta, Kamila, Wiktor. 17. Franciszek, Justyna. 18. Irma, Józef, Stefania.
19. Konstancja,Teodor. 20. Eustachy, Irena. 21. Jonasz, Mateusz.
22. Maurycy, Tomasz. 23. Bogusław, Tekla. 24. Gerard, Teodor.
25. Aurelia, Władysław. 26. Cyprian, Euzebiusz, Justyna.
27. Amadeusz, Damian. 28. Marek, Wacław. 29. Michał, Rafał, Gabriel. 30. Grzegorz, Hieronim, Wiktor.
W październiku
1. Danuta, Sergiusz. 2. Dionizy, Teofil. 3. Gerard, Teresa. 4. Edwin, Rozalia. 5. Apolinary, Igor. 6. Artur,
Fryderyka. 7. Marek, Mirella. 8. Brygida, Pelagia, 9. Bogdan, Wincenty.
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie

			

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 17 wrzesnia,
następny 1 i 15 października 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 4.09.2014 r.

Skład i druk:

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

