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1 LIPCA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI
Z okazji przypadającego w dniu 1 lipca Międzynarodowego
Dnia Spółdzielczości, jak też z okazji Dnia Spółdzielczości
Bankowej (29 czerwca) - władze samorządowe Banku
Spółdzielczego w Stegnie składają - wszystkim naszym
udziałowcom, klientom, pracownikom Banku oraz instytucjom
współpracującym z nami - najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, sukcesów w sprawach zawodowych
i osobistych, owocnej współpracy z naszym Bankiem dla
dobra i rozwoju bankowej spółdzielczości.
Stegna - 1 lipca, prawdopodobnie roku 1953 lub 1954,
też obchodzono Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.

SEZON WĘDKARSKI ROZPOCZĘTY
Pierwsze w tym roku zawody dla członków Koła PZW w Stegnie
są już za nami. Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego odbyło się przy
ujściu rzeki Tugi w okolicach Tujska z udziałem 16 wędkarzy. Były
to zawody spławikowe, w których łowiono płocie, krąpie i ukleje.
Wędkarze walczyli w różnych kategoriach wiekowych o Puchar
Prezesa Banku Spółdzielczego w Stegnie. Bank ufundował też
wszystkie nagrody i puchary przewidziane dla zwycięskich wędkarzy.
W kategorii seniorów wygrał - z największą ilością ryb - Julian
Jachym, który złowił 4460 g. Drugi miejsce zajął Tomasz Drzymalski,
któremu udało się złowić 3260 g ryb. Trzecie miejsce na podium zajął
Krzysztof Ściuba, który złowił nieco mniej niż poprzednik, bo 3080
g. Kolejne miejsca zajęli: Marcin Szczuka z wynikiem 3020 g, Grzegorz Na zdjęciu – od lewej: Kacper Drzymalski,
Afeltowicz 2940 g oraz Krzysztof Hildebrand 2860 g. Wśród juniorów Tomasz Drzymalski, Krzysztof Ściuba,
zwycięzcą był Kacper Drzymalski, któremu udało się złowić 3020 g ryb. Julian Jachym
SPONSOROWALIŚMY ŚWIĘTOWANIE DNIA DZIECKA
Dzień Dziecka już minął, mimo to składamy wszystkim naszym dzieciom najserdeczniejsze życzenia, oby
im zdrowie dopisywało, rodziców kochali i szanowali, uczyli się dobrze, o swoją przyszłość dbali. Wszystkiego
najlepszego od całej załogi Banku
Spółdzielczego w Stegnie. Jak
co roku nasz Bank sponsorował
imprezy organizowane z tej
okazji. Na liście beneficjentów
m.in. znalazły się Rady Sołeckie:
Bronowo,Chełmek-Osada,
Chorążówka, Głobica, Stegienka,
Żuławki a także Przedszkole
w Sztutowie i Szkoła w Jantarze.

Festyn z okazji Dnia dziecka w Stegience...

... i w Bronowie

JESZCZE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI
Wprawdzie minęło już sporo czasu od ostatniego Zebrania Przedstawicieli, ale – mimo przekazywanych już
wcześniej istotnych danych liczbowych o kondycji naszego Banku – pragniemy przekazać jeszcze kilka, być może
nieco mniej ważnych dla naszych udziałowców informacji.
Przebieg zebrania nie różnił się od poprzednich – jak zawsze perfekcyjnie przygotowane pod względem
organizacyjnym, prowadzone było przez doświadczoną osobę – Jolantę Babik. Obecnych było 25 delegatów (na
og. liczbę 30), wobec czego zebranie było prawomocne.
Delegaci otrzymali wcześniej kompletną dokumentację, wystąpienia osób z kierownictwa służbowego oraz
grona władz samorządowych były krótkie i zwięzłe. Zgłoszono pewną liczbę wniosków do realizacji w bieżącym
roku (napiszemy o nich w następnym numerze). Ze sprawozdania Zarządu wynika, że przyrost funduszy własnych
wyniósł 5% natomiast stan funduszy własnych wyniósł 12.087 tys. zł.
Zarząd podjął w minionym roku aż 235 uchwał (rok wcześniej 160), część z nich na skutek licznych zmian
przepisów w sferze bankowości spółdzielczej. W działalności kredytowej dominują kredyty na cele rolnicze –
48%, następne to pozarolnicza działalność gospodarcza – głównie turystyka – 30,6%, oraz kredyty mieszkaniowe
– 30,6% (dane na koniec roku 2014).
Działalność społeczno-kulturalną wsparto kwotą 33 tys. zł i – co warto podkreślić – nie było żadnej odmowy
dla organizacji społecznych lub szkół z terenu działalności naszego Banku. Powoli rozszerza się o kolejne szkoły
działalność SKO, która na koniec roku zamknęła się skromną kwotą 67 tys. zł.
W sprawach dotyczących pracowników – znacznie poprawione zostały warunki pracy działu księgowości, gdy
oddano do użytku przebudowaną, dużą przestrzeń na poddaszu. Wszystkich pracowników Banku objęto oceną
weryfikacyjną prowadzoną według zasad zewnętrznych.
Rada Nadzorcza podjęła w minionym roku 90 uchwał. Realizowała własne kontrole programowe, ponadto
kontrolowały Bank odpowiednie służby ze Zrzeszenia SGB oraz ZUS – wszystkie zakończone bez zastrzeżeń.
Z dyskusji wyróżnić wypada głos w sprawie propozycji zainicjowania
w szkołach lekcji na temat funkcjonowania banków, oraz apel o intensywniejsze działania na rzecz pozyskania nowych udziałowców.
Dla grona obecnych udziałowców pozostaje nam na koniec przekazać
dobrą informację, że dywidenda za miniony rok naliczona będzie
według wskaźnika 3% i już wkrótce będzie można deklarować swoją
wolę, czy podjąć należną kwotę, czy pozostawić jako kolejny udział.
Na zakończenie obrad miłym akcentem okazało się przekazanie
Zarządowi Banku pucharu, który zdobyły sponsorowane przez nasz
Bank siatkarki z klubu „Olimpia Stegna”, 18 kwietnia zajęły pierwsze
miejsce w XI Miejskiej Lidze Piłki Siatkowej Kobiet w Nowym Dworze
Gdańskim.
CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH (tabela skrócona)
w I kwartale 2015 r. Nie podano od kiedy obowiązują w czynnościach urzędowych (cena w zł/ha).
		

Polska
Woj. pomorskie
Najwyższa
Najniższa

Pochyłą czcionką zaznaczono w aktualnej tabeli spadek ceny.
ogółem

kl. I, II, III a

kl. III b, IV

kl. V, VI

36.203
35.494
49.618

48.770
51.725
65.926

36.898
35.868
49.227

25.756
27.797
34.545

Kujawsko-pom.

Opolskie

Kujawsko-pom.

Kujawsko-pom.

Podkarpackie

Podkarpackie

Podkarpackie

Świętokrzyskie

20.850

25.333

20.856

15.980

TABLICA PAMIĄTKOWA
Zarząd Banku dziękuje tym osobom, które zechciały przeszukać posiadane stare zdjęcia, aby spełnić naszą prośbę
o fotografie dawnych działaczy władz samorządowych naszego Banku. Tablica (tableau) została – mimo braku zdjęć
kilku osób - już przygotowana. Nadal brakuje nam zdjęć następujących osób: Józef Biały, Czesław Kaczmarek, Józef
Panasiuk, Tadeusz Staniszewski.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie zmarłej
Ireny Ferens
wieloletniej Głównej Księgowej naszego Banku
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie.
POŻEGNANIA - IRENA FERENS (z domu Szczypiorska)
Urodziła się w roku 1927 w okolicach Torunia. Jej ojciec – nauczyciel – który znał
doskonale język niemiecki, po aresztowaniu wywieziony został na roboty w okolice
Sztutowa. Wkrótce potem znalazła się tu także reszta rodziny, wyrzucona ze swego
domu. Pani Irena, mimo młodego wieku, pracowała w zakładach mechanicznych
Gerharda Eppa w Sztutowie, gdzie rozliczała dniówki, między innymi także polskich
robotników przywiezionych tu po powstaniu warszawskim. Jej ojciec po zakończeniu
wojny był pierwszym kierownikiem szkoły w Sztutowie. Po wyjściu za mąż, gdy Jej
dzieci trochę podrosły, podjęła pracę nauczycielki w szkole, a następnie ekonomisty
w miejscowej mleczarni. Od kwietnia 1967 r. do grudnia 1981 r. pracowała w
naszym Banku na stanowisku Głównego Księgowego. Dała się poznać jako osoba
kompetentna, pracowita i odpowiedzialna, służąca zawsze radą i pomocą młodszym
i mniej wykwalifikowanym pracownikom.
Z wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość o Jej odejściu.

DZIESIĘĆ LAT MINĘŁO ...
Szanowny czytelniku, jeśli nie zauważyłeś, że ten numer naszej Mini Gazetki Bankowej nosi numer 120, to
pozwalamy sobie przypomnieć, że właśnie dziesięć lat temu, w czerwcu, ukazał się pierwszy numer naszej Mini
Gazetki Bankowej.
To już dziesięć lat staramy się, wprawdzie niezbyt profesjonalnie, na naszych stronach informować czytelników o różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem naszego Banku.
Czasem kłopotliwym okazuje się brak odpowiednich materiałów informacyjnych, kiedy indziej jest ich zbyt
wiele. Niezmiennie cierpimy na brak kontaktu z czytelnikami, którzy nie chcą nas ani chwalić, ani ganić za te
nasze, trochę amatorskie działania.
Skoro jednak na Zebraniu Przedstawicieli raz i drugi upominano się o to, aby Gazetka docierała nie tylko do
naszych placówek, ale także do gminnych bibliotek, to może jednak te nasze starania nie idą na marne.
Z okazji tego drobnego jubileuszu życzymy naszym czytelnikom, aby chcieli Gazetkę chętnie czytać i swoimi
spostrzeżeniami na jej temat dzielić się z nami. Sobie życzymy, aby udawało się wydawać ją zawsze punktualnie
- na koniec miesiąca, żeby mogła mieć cztery strony druku w kolorze i żeby była chętnie czytana.
Wszystkim klientom życzymy zadowolenia z usług naszego Banku i wszelkiej pomyślności w sprawach
osobistych. 						
						

Zespół redagujący Mini Gazetkę Bankową

ZMIANA NAZWY PLACÓWEK BANKU
Zarząd Banku Spółdzielczego w Stegnie, realizując wnioski zgłaszane na Zebraniach Grup Członkowskich
informuje, że z dniem 1 lipca 2015 roku zmienia się nazwa placówek Naszego Banku:
Punkt Kasowy w Drewnicy na Filia Nr 5 Banku Spółdzielczego w Drewnicy
Punkt Kasowy w Mikoszewie na Filia Nr 6 Banku Spółdzielczego w Mikoszewie

Kredyt sezonowy
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COŚ NOWEGO!

DYNAMICZNA LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA

„PlejadaPlus”
Miesiąc Oprocentowanie w miesiącu
1
0,80%
2
1,00%
3
1,20%
4
1,40%
5
1,60%
6
1,80%
7
2,00%
8
2,20%
9
2,40%
10
2,60%
11
3,00%
12
3,50%

NASZA KOLEJNA OFERTA
Lokata SGB – WIOSNA 2015
Oferta aktualna do 26.06.2015 r.
Minimalny wkład – 500,00 zł
Oprocentowanie
3 miesięczne: 1,50%,
6 miesięczne: 1,80%

Zapraszamy do naszych placówek!
Życzenia imieninowe

Najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin – wszelkiej pomyślności, zdrowia, zawsze dobrego samopoczucia,
licznych sukcesów w sprawach zawodowych i osobistych kierujemy do solenizantów, którymi są:

W czerwcu
8. Medard, Seweryn. 9. Felicjan, Pelagia. 10. Bogumił, Edgar,
Małgorzata. 11. Benedykt, Feliks. 12. Jan, Janina, Onufry. 13. Antoni,
Gracja, Lucjan. 14. Bazyli, Eliza, Justyna. 15. Jolanta, Wiola, Wit.
16. Alina, Aneta, Benon. 17. Adolf, Laura, Leszek. 18. Elżbieta, Marek,
Paula. 19. Gerwazy, Julianna, Protazy. 20. Bogna, Rafaela, Rafał.
21. Alicja, Marta. 22. Paulina, Tomasz. 23. Albin, Wanda, Zenon.
24. Danuta, Emilia, Jan. 25. Dorota, Łucja, Witold. 26. Jan, Paulina,
Paweł. 27. Cyprian, Maryla, Władysław. 28. Florentyna, Ireneusz, Leon.
29. Paweł, Piotr. 30. Arnold, Emilia, Lucyna.
W lipcu
1. Halina, Marian. 2. Karina, Otton, Urban. 3. Anatol, Jacek, Leon.
4. Aurelia, Malwina. 5. Antoni, Karolina. 6. Dominika, Łucja, Teresa.
7. Cyryla, Estera, Metody. 8. Edgar, Elżbieta, Prokop. 9. Hieronim,
Weronika. 10. Amelia, Filip.

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 10 i 24 czerwca,

następne 1 i 22 lipca 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 3.06.2015 r.

Skład i druk:

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

