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Z BETLEJEM DO STEGNY
Harcerze z Pierwszej Stegnieńskiej Drużyny Harcerskiej „Sztorm” im. Bernarda Filarskiego wraz
z uczniami działąjącymi w Szkolnym Kole Caritas z Zespołu Szkół w Sztutowie zadbali, podobnie jak
w latach poprzednich, aby Betlejemskie Światło Pokoju dotarło na nasz teren.
Tegoroczne przesłanie, towarzyszące tej akcji, to
słowa świętego Jana Pawla II „Zacznijcie dzieło pokoju
w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój
innym”.
W dniu 19 grudnia ub.r. harcerze odwiedzili Filię
w Sztutowie i siedzibę centrali w Stegnie, przekazując
Światełko przedstawicielom naszego Banku. Ustawione
zostało ono w placówkach tak, aby każdy kto pragnął
przenieść ten płomień – symbol ciepła, miłości, nadziei
i pokoju – do swego domu, mógł to uczynić i postawić na
wigilijnym stole.
Więcej na temat tej akcji i jej historii – na str. 2
PROMOCJA W MARZĘCINIE
W świetlicy Stowarzyszenia Przyjaciół Marzęcina odbyło się w dniu 16 grudnia spotkanie przedstawicieli naszego Banku z mieszkańcami Marzęcina, którego celem była promocja produktów bankowych
(tak się teraz nazywa oferowane usługi bankowe). O skromny poczęstunek zadbali gospodarze,
a przedstawiciele Banku w osobach wiceprezesa Marka Pietrucina, Marii Onyszkiewicz i prowadzącej
spotkanie Małgorzaty Milanowskiej, oprócz omówienia całej gamy usług bankowych sprawili uczestnikom spotkania niespodziankę w postaci loterii fantowej.
Obecni na sali uczestnicy wypisali na karteczkach swe
nazwiska, a w wyniku losowania siedem osób zabrało
do domu całkiem atrakcyjne nagrody. Do wygrania były
dwa serwisy do kawy, dwa kryształowe świeczniki, dwa
komplety talerzy i jeden klosz do ciasta. Były też rozdawane
typowe gadżety reklamowe – kalendarze, długopisy,
notatniki, torby reklamowe itp.
Na zakończenie, jako że był to już tydzień przedświąteczny, nie obyło się bez wzajemnych życzeń.
UWAGA!
Z przyczyn niezależnych od Banku nie jest możliwe świadczenie usługi doładowań telefonów w okienku
kasowym. Jest to skutek zmian przepisów prawa wynikających z treści ustawy o prawach konsumenta,
która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH
w II kwartale 2014 r., obowiązujące od dnia 22.09.2014 r. do dnia udostępnienia
przez ARiMR danych za kolejny kwartał (cena w zł. za hektar).

Polska
Woj. pomorskie
Najwyższa
Najniższa

ogółem
32.430,7
31.928,8
43.707,1
Kujawsko-pom.
19.549,6
Podkarpackie

kl. I, II, III a
42.627,0
42.113,0
60.703,0
Opolskie
22.311,0
Podkarpackie

kl. III b, IV
33.003,0
32,597,0
45.604,0
Wielkopolskie
20.359,0
Podkarpackie

kl. V, VI
23.625,0
26.159,0
32.983,0
Kujawsko-pom.
14.861,0
Świętokrzyskie

Dla ułatwienia porównania, jak zmieniają się ceny, poniżej zamieszczamy poprzednią tabelę (była
zamieszczona w numerze czerwcowym naszej gazetki), która obowiązywała od dnia 26 maja 2014 r.
Przy okazji korygujemy błąd jaki w tej tabelce zaistniał – w nawiasie błędna, zaniżona cena.

Polska
Woj. pomorskie
Najwyższa
Najniższa

ogółem
30.383,1
30.194,0
40.989,4
Wielkopolskie
18.515,2
Podkarpackie

kl. I, II, III a
39.867,0
39.708,0
51.370,0
Wielkopolskie
21.151,0
Podkarpackie

kl. III b, IV
30.501,0
29.961,0
41.787,0
Wielkopolskie
18.515,0
Podkarpackie

kl. V, VI
21.790,0
23.985,0
29.622,0 (28.910,0)
Kujawsko-pom.
14.314,0
Świętokrzyskie

Z Betlejem ... cd. ze str.1
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei, tradycyjnie stawiane
na wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały w roku 1986 Austriackie Radio i Telewizja jako działanie
charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi skautów, akcja
obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze
przekazywane jest skautom z krajów sąsiednich. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków
kontynentu.
W Polsce, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od
skautów słowackich na przejściu granicznym. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej
w Kaplicy na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka” Światło trafia do wszystkich chorągwi,
hufców i drużyn harcerskich.
Za ich pośrednictwem trafia do mieszkańców miast i wsi.
Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście
przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów,
marszałek Sejmu i prymas Polski.
Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju
również do naszych wschodnich sąsiadów do Rosji, na Litwę,
Białoruś, Ukrainę.
Na zdjęciu:
przekazanie Światełka w Filii naszego Banku w Sztutowie.

Reklamujemy w naszej gazetce nową usługę – przesyłanie pieniędzy za pośrednictwem
WESTERN UNION
ale mało kto wie, co to za firma. Przedstawiamy więc informację – z kim mamy do czynienia.
Western Union to amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Englewood w stanie Kolorado, które
specjalizuje się w usługach finansowych i telekomunikacyjnych. Do roku 2006 Western Union było
najbardziej znanym amerykańskim przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem telegramów.
Spółka podzielona jest na wiele oddziałów i oferuje takie usługi jak: przelewy, przekazy pieniężne,
obsługę płatności biznesowych, usługi handlowe.
Western Union posiadając pozycję monopolistyczną, pod koniec XIX w. zdominowało sektor
telegraficzny, jednocześnie określiło wzór dla współczesnego amerykańskiego modelu biznesu telekomunikacyjnego. Spółka jest obecnie notowana na giełdzie w Nowym Jorku.
Początki przedsiębiorstwa sięgają roku 1851, kiedy to Hiram Sibley i wspólnicy rozpoczęli w Rochester
(stan Nowy Jork) działalność biznesową pod nazwą The New York and Mississippi Valley Printing
Telegraph Company. Zamierzali stworzyć doskonały system telegraficzny, który zunifikowałby i usprawnił operacje. W międzyczasie Ezra Cornell odkupił jedną ze swoich zbankrutowanych spółek, jednocześnie zmieniając jej nazwę na the New York & Western Union Telegraph Company. Początkowo obie
spółki prowadziły zaciętą rywalizację, jednakże w 1855 doszły do wniosku, że jedynym rozwiązaniem,
które pozwoli na ich rozwój jest dokonanie konsolidacji.
W wyniku fuzji powstał nowy podmiot prawny, który otrzymał nazwę The Western Union Telegraph
Company.
Z PRAC ZARZĄDU
W minionym roku odbyło sie 29 protokołowanych posiedzeń Zarządu Banku Spółdzielczego
w Stegnie. Podjęto 142 uchwały dotyczące działalności Banku, spraw organizacyjnych.
Podstawowa tematyka posiedzeń Zarządu to: bieżąca ocena realizacji planowanych zadań, bieżąca
ocena kierunków działania, wskaźników ekonomicznych, ryzyka bankowego, wyników kontroli oraz
realizacji strategii, ocena wykonania wniosków i uchwał organów samorządowych, sprawy dotyczące
kadr i organizacji pracy.
Posiedzenia odbywały się co najmniej dwa razy w miesiącu. Zarząd Banku w roku 2014 aktywnie
wspierał działalność kulturalną – udzielając wsparcia finansowego wielu społecznym inicjatywom.
Dla przypomnienia - terminarz posiedzeń Zarządu naszego Banku w roku 2015.
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SPRZEDAŻ PREMIOWA „SKORZYSTAJ Z WYGODY FIRMOWEJ KARTY”
trwa aż do 28 lutego 2015 r.
Aby wziąć w niej udział należy podpisać umowę o wydanie karty debetowej MasterCard Business
PayPass w terminie do 28.02.2015 roku, wykonać otrzymaną kartą minimum jedną transakcję
bezgotówkową na kwotę nie mniejszą niż 50 zł – w terminie do dnia 10 marca br.
Premię – czyli upominek – należy odebrać w placówce Banku – do dnia 24 marca br.

Reklamujemy w naszej gazetce nową usługę – przesyłanie
pieniędzy za pośrednictwem
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Życzenia imieninowe
Najserdeczniejsze życzenia – wszelkiej pomyślności, licznych sukcesów, zdrowia
i zawsze dobrego samopoczucia przekazujemy wszystkim solenizantom, którymi są:
W styczniu:
15. Arnold, Izydor, Paweł. 16.Waldemar, Włodzimierz. 17. Antoni, Rościsław.
18. Bogumiła, Małgorzata, Piotr. 19. Henryk, Mariusz. 20. Fabian, Sebastian.
21. Agnieszka, Jarosław. 22. Anastazy, Wincenty. 23. Ildefons, Rajmund.
24. Franciszek, Felicja, Tymoteusz. 25. Miłosz, Paweł, Tatiana.
26. Michał, Tymoteusz, Tytus. 27. Angela, Przybysław.
28. Julian, Karol, Tomasz. 29. Franciszek, Zdzisław. 30. Maciej, Martyna, Teofil.
31. Euzebiusz, Ludwika, Marceli.
W lutym:
1. Brygida, Ignacy. 2. Joanna, Maria. 3. Błażej, Oskar, Wawrzyniec.
4. Andrzej, Weronika. 5. Agata, Agnieszka. 6. Dorota, Paweł. 7. Eugenia,
Romana, Ryszard. 8. Jan, Hieronim, Sebastian. 9. Apolonia, Eryk, Cyryl.
10. Elwira, Jacek. 11. Lucjan, Olgierd. 12. Benedykt, Modest.

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie.

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 21 stycznia,
następne 4 i 18 lutego 2015 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 14.01.2015 r.

Skład i druk:

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

