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CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Nr 14 luty 2010 r.

GAZETA BEZPŁATNA

Grupa BPS

U nas szybko,
fachowo i przyjaźnie!
Jak w każdej placówce Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej,
również w tomaszowskim Oddziale
pracownicy mają nie tylko fachowe
przygotowanie do zawodu, ale lubią
swoją pracę i chętnie dzielą się swoją
wiedzą z klientami. Warto skorzystać
z ich porad.
25 listopada ubiegłego roku rozpoczęła pracę najmłodsza placówka Banku
– Oddział w Tomaszowie Mazowieckim,
na parterze budynku przy ulicy Akacjowej 1. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do
16:30. Klientów oczekuje tam troje pracowników, a jego pracą kieruje dyrektor
Piotr Szymanowski.

Jesteśmy najmłodszą placówką
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej – mówi dyrektor Szymanowski.
– Mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego chcemy
udowodnić, że jest
to dobry, pewny
i sprawny, ale co
najważniejsze – polski bank, jeden z największych i najwyżej ocenianych bandokończenie na str.4

Na zdjęciu: Piotr Szymanowski – dyrektor Oddziału, oraz pracownice
– Kinga Grzelka i Magdalena Wiśnik

Szczegóły na str. 3
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Przyrost kapitałów w okresie kilku lat
ilustruje wykres fundusze własne.
Dla poziomu udzielanych kredytów
zasadnicze znaczenie ma wysokość
funduszy własnych, popularnie nazywanych kapitałami Banku. Na koniec roku wyniosły one 32 184 tys. zł, to oznacza, że pod tym względem zajmuje on
9 miejsce w Zrzeszeniu. Taka wielkość
kapitałów, według obowiązujących przepisów, pozwala Bankowi na prowadzenie działalności na terenie całego kraju
i jeśliby tak zadecydowały jego organy
statutowe, nawet na prowadzenie zupełnie samodzielnej działalności, także
poza strukturami banku zrzeszającego.



Oceny wyników działania Banku tradycyjnie dokona Walne Zebranie, poprzedzone rozpoczynającymi się wkrótce zebraniami grup członkowskich. Zebranie to
kończy aktualną kadencję Rady Nadzorczej, a nowa Rada stanie wobec zupełnie







Podstawowym celem każdego banku jest udzielanie kredytów. Także i pod
tym względem Bank wypełnił swoją misję, udzielając kredytów na poziomie
wyższym niż przed rokiem o 12, 8 proc.,
tj. w wysokości 374 283 tys. zł, co wobec kilkudziesięcioprocentowego spadku akcji kredytowej w sektorze bankowości komercyjnej jest wynikiem godnym uznania. Świadczy również o tym,
że nie ograniczał on swoim klientom dostępności do kredytów, a poziom udzielonych kwot w ubiegłym roku jest wynikiem jego otwartości na zaspakajanie
ich potrzeb finansowych.
W okresie powszechnego spadku
zaufania do banków, stan powierzonych Bankowi oszczędności w wysokości 408 898 tys. zł należy uznać za
zadowalający, skoro wartość depozytów
wzrosła ponad 3 proc. w stosunku do ich
sumy na koniec 2008 roku.
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Wbrew katastroficznym prognozom i medialnemu szumowi, za nami
pozostał kolejny korzystny rok.
Początek 2009 roku nie napawał optymizmem, gdyż planowanie i tworzenie całorocznych założeń nie mogło się oprzeć
na nieistniejącym, rzetelnym obrazie stanu gospodarki, sytuacji na rynkach finansowych i na polskim rynku bankowym.
Bank przystępował do realizacji przyjętych wytycznych pełen obaw, ale i nadziei, że sprosta niełatwej sytuacji, skoro rok wcześniej (w 2008 roku), kiedy pojawiły się pierwsze symptomy kryzysu na
rynkach finansowych, odnotował najlepsze wyniki w swojej historii. Wieści dochodzące z rynku bankowego, zapowiedź gospodarczego kryzysu, nawet
wobec sygnałów o zdrowych korzeniach
i kondycji banków spółdzielczych, nakazywały ostrożność w stawianiu prognoz.
Okazało się jednak, że banki spółdzielcze po raz kolejny dobrze zdały egzamin
w trudnej sytuacji. Co prawda, polska gospodarka w porównaniu do innych państw
może wykazać się osiągniętym wzrostem,
ale dla środowisk, które obsługuje Bank
Spółdzielczy w Białej Rawskiej liczy się
odczuwalny przez nie stan miejscowej
gospodarki, przekładający się na poziom
życia mieszkańców regionu. Elementem
lokalnej gospodarki jest nasz Bank, a jego kondycja i wyniki za rok ubiegły, będą
miały wpływ na działania i podejmowane
decyzje o dalszym inwestowaniu w 2010
roku przez wszystkich producentów z nim
związanych.



O bilansie…

innych wyzwań. Należy życzyć jej utrzymania podobnej dynamiki wzrostu i znaczenia Banku, jakie w minionych kilku latach osiągnęła poprzednia Rada.
Dla wiadomości uczestników tych zebrań, a także członków Banku, warto przytoczyć kilka liczb obrazujących działanie
spółdzielni w minionym roku.
Jednym z najczęściej pokazywanych
wskaźników jest suma bilansowa, odpowiadająca wielkości jego aktywów. Na
koniec minionego roku wyniosła ona
480 249 tys. zł, co wobec jej wysokości
443 783 tys. zł na koniec 2008 roku,
stanowi poważny wzrost i sytuuje Bank
na 6 miejscu wśród banków Zrzeszenia
BPS i na 9 miejscu wśród 579 polskich
banków spółdzielczych.


Jest to tym cenniejsze, że Bank prowadzi
działalność na obszarze kilku powiatów
i dwóch województw, zarówno w środowiskach wiejskich, jak i miejskich,
a obsługując mieszkańców wsi, małych
miasteczek i miast powiatowych musi
spełniać funkcję banku o charakterze
uniwersalnym, zaspakajając oczekiwania różnych środowisk, podmiotów gospodarczych, instytucji, samorządów,
a także mieszkańców regionu.
Myśląc o przyszłości, Zarząd konsekwentnie prowadzi działalność inwestycyjną, zarówno w informatyzację zapewniającą wzrost bezpieczeństwa operacji finansowych, jak i w poprawę funkcjonalności swoich placówek. W ubiegłym roku przybyły także nowe placówki:
oddziały w Tomaszowie Mazowieckim,
Mogielnicy i Filia w Grójcu. Dobrze świadczy o pozycji Banku jego 20 estetycznych i dobrze wyposażonych placówek,
a szeroka oferta produktowa w niczym
nie ustępuje propozycjom innych banków.
redakcja

Od lewej: Edward Biernacki – przewodniczący Rady Zrzeszenia, Mirosław Potulski – prezes BPS S.A.,
Witold Morawski – prezes Banku i Romuald Piotruk – przewodniczący Rady Nadzorczej BPS S.A.

Super Lider po raz drugi
Puchar pozostaje na kolejny rok
w Banku. To efekt nie tylko skutecznego zarządzania, ale i olbrzymiego
wkładu pracy Zarządu Banku, Rady
Nadzorczej i pracowników.
Jeżeli przedsiębiorstwo lub instytucja
otrzymuje po raz drugi z rzędu prestiżową
nagrodę, to musi być ona oznaką dobrej

pracy, stosowania prawidłowych metod
i dobrych relacji z środowiskiem, w którym działa.
Przypomnijmy fakty – w grudniu 2008 roku informowaliśmy, że Bank Spółdzielczy
w Białej Rawskiej otrzymał prestiżową nagrodę „Super Lider Zrzeszenia BPS 2007”
spośród 350 banków zrzeszonych z Ban-

kiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
W tym roku, przy przyznawaniu tej nagrody, były brane pod uwagę te same
wskaźniki charakteryzujące pracę banków, co przed rokiem. Wybrane wartości
jednoznacznie ukazywały wszystkie aspekty ich funkcjonowania i dawały rzeczywisty obraz pozycji, kondycji i wdrażania
przez nie praktyk bankowych.
Puchar „Super Lider” wręczany jest podczas zgromadzeń prezesów Zrzeszenia
i ma charakter przechodni, ale w tym roku nie opuści Banku w Białej Rawskiej.
19 listopada ubiegłego roku, Witold Morawski – prezes Zarządu Banku, ponownie odebrał go z rąk Romualda Piotruka
– przewodniczącego Rady Nadzorczej
BPS S.A., Edwarda Biernackiego – przewodniczącego Rady Zrzeszenia i Mirosława Potulskiego – prezesa Zarządu
BPS S.A.
Zarząd Banku w związku z ponownym
zdobyciem tytułu „Super Lider” odebrał
wiele gratulacji, ale należą się one także
klientom Banku za trafny wybór finansowego partnera.
redakcja

Główne warunki Loterii Promocyjnej
„Szczęśliwa siódemka”
Organizatorem loterii promocyjnej „Szczęśliwa siódemka „ z atrakcyjnymi nagrodami jest Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.
Promocją objęte są lokaty 7 miesięczne pod nazwą „Szczęśliwa siódemka”, założone we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku od
01.02.2010 r. do 31.05.2010 r.
Oprocentowanie lokaty ustalone jest wg zmiennej stopy procentowej w skali roku i na dzień wydania gazety wynosi 4,5%. Dzięki lokacie można
więc zarabiać i wygrywać.
Do losowania nagród zostaną dopuszczone lokaty spełniające następujące warunki:
- minimalna kwota lokaty 5 000 zł,
- lokata została założona w wyznaczonym terminie,
- lokata nie zostanie zerwana aż do dnia losowania.
Uczestnik może mieć dowolną liczbę udziałów w losowaniu (wielokrotność kwoty 5 tys. zł), ale może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
Losowanie nagród odbędzie się 31.08. 2010 r. w siedzibie Banku.
W pierwszej kolejności spośród wszystkich udziałów w Loterii zostanie wylosowana nagroda I stopnia o wartości 66 667 zł brutto, którą
będzie samochód osobowy TOYOTA AURIS model 1.33 5D Terra, rok produkcji 2010 o wartości rynkowej 60 000 zł brutto wraz z dodatkową
kwotą pieniężną w wysokości 6 667 zł.
Następnie, spośród wszystkich lokat założonych w jednym z 6 regionów zostanie wylosowanych 6 nagród pieniężnych II stopnia o wartości
2 000 zł każda – po jednej nagrodzie w każdym z 6 regionów Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 78 667 zł brutto.
Klienci będą zawiadamiani o wygranej przez Organizatora listownie, w ciągu 7 dni po losowaniu. Dodatkowo wyniki będą podane do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszeń w Oddziałach Banku, w gazecie wydawanej przez Bank oraz na stronie: www.bsbr.pl.
Pełen regulamin loterii jest dostępny dla Uczestników loterii w siedzibie Organizatora, w jednostkach organizacyjnych Banku oraz na stronie:
www.bsbr.pl

Region I

Oddział w Białej Rawskiej, Oddział w Regnowie, Oddział w Sadkowicach i Filia w Cielądzu

Region II

Oddział I w Rawie Mazowieckiej, Oddział II w Rawie Mazowieckiej, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim i Filia w Rawie Mazowieckiej

Region III

Oddział w Brwinowie, Oddział w Milanówku i Filia w Podkowie Leśnej

Region IV

Oddział w Grójcu, Oddział w Tarczynie i Filia w Grójcu

Region V

Oddział w Błędowie, Oddział w Mogielnicy i Oddział w Nowym Mieście nad Pilicą

Region VI

Oddział w Mszczonowie i Oddział w Kowiesach

Uwaga: adresy wszystkich placówek zamieszczone są na str. 8 naszej gazety.
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dokończenie ze str.1 U nas szybko, fachowo i przyjaźnie!

Smakołyki z pols

Siedziba Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Akacjowej 1

ków spółdzielczych w Polsce. Bank obchodzi w tym roku sześćdziesiątą rocznicę swojego powstania, choć tradycje
banków, które się z nim połączyły sięgają
lat dwudziestych ubiegłego wieku.
Zapewniam, że w naszym Oddziale klienci na pewno spotkają się z miłą obsługą i pomocą ze strony młodych, ale
doświadczonych pracowników Banku. Zapraszamy do bezpłatnego otwierania
u nas rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i zakładania korzystnych lokat. W Oddziale można też dokonać wymiany walut oraz otwierać konta
i rachunki walutowe. Z kart bankomatowych, wydawanych przez nasz Bank,
można bez dodatkowych opłat wypłacać
codziennie pieniądze w naszym całodobowo czynnym bankomacie, a także
w bankomatach innych banków spółdzielczych.
Do naszego Oddziału zapraszamy też
osoby prowadzące działalność gospodarczą, gdyż Bank z powodzeniem prowadzi rachunki kilku tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw na ternie województw łódzkiego i mazowieckiego. Zakres usług i oferta Banku są bardzo szerokie, więc po szczegółowe informacje
zapraszam do naszej placówki.
Na pewno jedną z ważniejszych informacji dla mieszkańców Tomaszowa
Mazowieckiego jest możliwość regulowania w naszym Oddziale opłat czynszowych dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego bez pobierania prowizji.
Zapraszamy mieszkańców Tomaszowa w różnym wieku: ludzi czynnych zawodowo, emerytów, rencistów oraz mło-

dzież, która może zakładać konta młodzieżowe. Po wizycie u nas przekonacie
się Państwo jak wiele propozycji ma dla
Was największy Bank Spółdzielczy na
Ziemi Łódzkiej i jego Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Można też do nas
dzwonić na numer 44 724 63 09. Gorąco wszystkich zapraszam – powiedział
dyrektor Szymanowski.
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Najważniejsza inwestycja Spółdzielni w Nowym Kłopoczy
Pomimo, że śnieżna zima trwa w najlepsze, to na sklepowych półkach mamy świeże i pachnące jabłka z polskich sadów. Żebyśmy mogli się nimi
raczyć nadal, sadownicy przestali w pojedynkę walczyć o rynki zbytu.
W Nowym Kłopoczynie w powiecie
rawskim działa Spółdzielnia Producen-

olskich sadów

poczynie
tów „Sadeks”. Jej zadaniem jest produkcja i hurtowa sprzedaż owoców.
Choć pod względem organizacji przyjęła
formę spółdzielni, to jest klasyczną grupą producencką, zrzeszającą sadowników. Spółdzielnię utworzyło dziesięciu
sadowników. Współpracowali ze sobą od
bez mała dziesięciu lat, aż w 2004 roku
sformalizowali prywatne kontakty i zarejestrowali Spółdzielnię, gdyż pojedynczo
coraz trudniej było skoordynować działania oraz występować w obronie cen,
a także warunków dostaw na pełen konkurencji rynek handlu owocami.
W 2008 roku spółdzielnia otrzymała
status grupy producenckiej. Jej członkowie są w stanie wyprodukować rocznie
około 8 tys. ton jabłek oraz po sto ton
borówek amerykańskich i czereśni. Drugie tyle jabłek grupa jest w stanie dokupić, więc przy aktualnych możliwościach,
jej handlowy potencjał, to sprzedaż około
16 tys. ton jabłek deserowych.
Najważniejszą inwestycją grupy jest
nowoczesna chłodnia z kontrolowaną
atmosferą i sortownia w Nowym Kłopoczynie. To obiekt dziesięciokomorowy
o pojemności do 250 ton. Drugie tyle
owoców można przechować w już istniejących chłodniach na terenie gospodarstw
członków grupy. Nowy obiekt o imponujących rozmiarach, wyposażony w rampy
załadowcze, ukończony został w ubiegłym roku. Grupa ma zamiar nadal inwedokończenie na str.6

Szanowni Państwo
Na początku każdego roku w bankach spółdzielczych
odbywają się zebrania grup członkowskich, które zgodnie ze spółdzielczymi zasadami, poprzedzają doroczne
zebrania przedstawicieli, najwyższych organów statutowych.
Tegoroczne Zebranie zakończy czteroletnią kadencję aktualnie działającej Rady Nadzorczej, czyli organu
sprawującego właścicielski nadzór na działalnością Banku i dokona wyboru nowej
Rady.
Stanie ona wobec kolejnych wyzwań i należy życzyć, żeby w trakcie jej kadencji
Bank utrzymał podobną dynamikę i osiągnięcia jak w minionych czterech latach.
W czasie kadencji 2006-2010, Bank o 170 proc. zwiększył swoją sumę bilansową,
a jego kapitały na koniec ubiegłego roku wynosiły 227 proc. wysokości z końca 2006 roku. Te dwa wskaźniki najdobitniej ilustrują postęp, jakiego Bank dokonał w ciągu ostatnich czterech lat. Podobne wzrosty dotyczyły liczby placówek, ich unowocześniania,
liczby prowadzonych rachunków, a także pozyskiwania nowych klientów i tworzenia
wielopłaszczyznowej oferty, chętnie akceptowanej przez klientów.
W tym czasie Bank uzyskał również szereg prestiżowych nagród i wyróżnień. Moim
zdaniem, najcenniejszą nagrodą jest szacunek, jaki zyskał u swoich klientów, którzy
uznali go za swojego partnera finansowego.
Wielka w tym zasługa Zarządu Banku, który za swoje działania powinien otrzymać
słowa najwyższego uznania. Ze swej strony pragnę też podziękować Zarządowi za
zgodną współpracę i wzajemne zrozumienie. Osobiście czuję się usatysfakcjonowany
i szczęśliwy, że przyszło mi przewodniczyć Radzie w tym dobrym dla Banku okresie.
Chciałbym także podziękować wszystkim członkom Rady Nadzorczej za aktywność w czasie ich czteroletniej pracy. Zgodnie z przypisanym mi obowiązkiem, tekst ten
uzupełniam terminarzem zebrań grup członkowskich.
Mieczysław Pyta
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kalendarzyk Zebrań Grup Członkowskich
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
w kampanii sprawozdawczej 2009/2010 roku
Gmina Błędów, Gmina i Miasto Mogielnica, Miasto i Gmina Tarczyn oraz Gmina i Miasto Grójec
8 marca 2010
godz. 12:00
Sala posiedzeń O/BS w Błędowie
Miasto i Gmina Nowe Miasto n/Pilicą
8 marca 2010
godz. 15:30

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Gmina Cielądz
9 marca 2010

Świetlica Urzędu Gminy

godz. 12:00

Gmina Regnów i Gmina Sadkowice
9 marca 2010
godz. 15:00

Świetlica Środowiskowa w Regnowie

Miasto i Gmina Biała Rawska
10 marca 2010
godz. 9:00

MGOK Biała Rawska

Gmina Kowiesy oraz Miasto i Gmina Mszczonów
10 marca 2010
godz. 15:30
Sala posiedzeń O/BS w Kowiesach
Gmina Brwinów, Miasto Milanówek i Miasto Podkowa Leśna
11 marca 2010
godz. 17:00
Sala posiedzeń O/BS w Brwinowie
Miasto Rawa Mazowiecka i Gmina Rawa Mazowiecka
12 marca 2010
godz. 16:15
Sala posiedzeń Filii w Rawie Mazowieckiej

dokończenie ze str.4 Smakołyki z polskich sadów
stować i zapewnia nas o tym prezes Zarządu Spółdzielni, mgr Andrzej Pajewski. Niedługo zostanie zakupiona nowoczesna, wysoko wydajna maszyna sortownicza. Wszystko ma sprzyjać przechowywaniu i konfekcjonowaniu owoców
w możliwie najlepszych warunkach, gdyż
o powodzeniu sprzedaży, dziś decyduje
głównie ich jakość.
Odbiorcami owoców z Nowego Kłopoczyna są sieci handlowe, ale też znaczna część trafia na eksport do Finlandii
i na Wyspy Brytyjskie za pośrednictwem
zaprzyjaźnionych firm. Pokaźnym odbiorcą jabłek stają się również kraje Europy
wschodniej, w tym Rosja, a tamtejsi kupcy domagają się coraz ładniejszych i lepszych gatunkowo jabłek. Rynek rosyjski
ustabilizował się i ostatnio nie ma problemów z płatnościami z tamtego kierunku.
Sytuacja kryzysowa nie spowodowała
spadku zamówień czy problemów z płatnościami – twierdzi prezes Pajewski.
– Jedyny jej negatywny skutek ujawnił
się całkowicie z innej strony. Bank komercyjny odmówił dalszego kredytowania rozpoczętej inwestycji, tłumacząc
swoją decyzję kryzysem i niepewnością,
co do dalszych losów „Sadeksu”. Dla
całej Grupy była to sytuacja nieoczekiwana i niosąca brzemienne skutki. Na

Najważniejsza inwestycja Spółdzielni w Nowym Kłopoczynie
szczęście, Bank Spółdzielczy w Białej
Rawskiej przejął kredytowanie, uwierzył
w nasze możliwości i dzięki jego pomocy
dokończyliśmy nasze przedsięwzięcia.

Pomimo śniegu i mrozu, dobrze przechowane owoce trafią na nasze stoły

Do tego Banku przenieśliśmy też rachunek „Sadeksu”, a na bieżąco obsługuje
nas jego Oddział w Nowym Mieście nad
Pilicą. Członkowie naszej grupy od lat
mają tam otwarte swoje indywidualne
konta i są bardzo zadowoleni z wieloletniej współpracy z Bankiem, który w pełni rozumie specyfikę produkcji i handlu
owocami. Bank zaspakaja wszystkie nasze zapotrzebowania finansowe, prowadzi też rachunki walutowe i mamy w nim
solidne oparcie – dodaje prezes Andrzej
Pajewski.
Z kontynuacją współpracy z BS w Białej Rawskiej, Spółdzielnia Producentów
wiąże dalsze plany inwestycyjne. Rynek
owoców jest chyba najtrudniejszą gałęzią sektora rolno-spożywczego. Jak żaden
inny wymaga uwagi, poświęcenia i ogromnych inwestycji, zarówno u producentów, jak i u hurtowników. Dlatego tak ważne jest wsparcie silnego i solidnego
banku. Zdaniem prezesa Pajewskiego,
taki komfort zapewnia „Sadeksowi” Bank
Spółdzielczy w Białej Rawskiej.
Andrzej Malanowski

Kontakt:
Spółdzielnia Producentów –„Sadeks”, Nowy Kłopoczyn 30A, tel./fax.46 815 60 07, sadex@o2.pl
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Bezpłatna
usługa!
Od 1 stycznia br. każdy, kto chce
przenieść do naszego Banku swój ROR
z innego banku, może zwrócić się do Nas
o pomoc.
Nasz Bank załatwi za klienta wszelkie
formalności związane z zamknięciem
starego rachunku, przelaniem zgromadzonych środków na nowe konto, przeniesie stałe zlecenia i polecenia zapłaty
oraz może powiadomić pracodawcę, ZUS
czy Urząd Skarbowy.
Cała usługa jest bezpłatna!
Trzeba jednak pamiętać, że przeniesienie rachunku nie zwalnia z obowiązku
spłacenia długów wobec starego banku.
W.S.

POZIOMO
1A – łódź z dwoma kadłubami
3A – pierwsza postać mityczna
z kompleksem
3F – masa pudełka
5D – cały księżyc
6A – indiański namiot
6I – część spłaty
7D – pędzi na sygnale
8J – genetyczny kod
9A – rzadkie imię męskie
10C – kraina geograficzna Argentyny
i Chile
12A – danie z nerek
13I – jeden ze zmysłów
14D – rzeka albo strumień
15A – najlepszy na muchy
15H – otwierane do rozliczeń
16C – na dyrektora
17A – grzeczna fryzura
17G – inaczej katarakta
18C – w parze z katodą

20A – biurowy lub do tapet
20G – ironia w literaturze
22B – ośmionogi w sieci
22I – ich dwoje
PIONOWO
A1 – przychodzi po kredyt
A15 – robi loki
C1 – samiec owcy
C9 – na niej łańcuch zimą
C15 – składzik
D5 – podobno głuchy
E9 – hodowla koni
E18 – w parze z nią
F1 – beczułka
G9 – dla diabła
G16 – na przykład „na sukces”
I1 – wodospad na granicy USA i Kanady
I10 – gorsza, niż łatwowierność
J17 – ponoć łagodzi obyczaje
K5 – pasożyt w paski
K12 – zepsute wino
L18 – ogólnie o gazetach

A8, D1, I10, H15, E18, B9, L15, I16, I17
G16, D5, A18, F5, A4, G17, I2, B15, A15, A12, J19, B1
E12, B17, A8, G12, J20, E1
L19, E18, G17, I13, A9, E22, J19, H1, E19, I12, K14, E1

...........................................................................
(hasło)
...........................................................................
...........................................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................................
(adres)
...........................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Białej
Rawskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29-08-1997 r. Dz. U. Nr 133, poz 883).

.......................
(podpis)

Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach Banku lub nadsyłać
na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230
Biała Rawska do 5 maja 2010 r. Wśród nadesłanych poprawnych rozwiązań
krzyżówki z Nr 13 naszego czasopisma upominki od Banku otrzymują: Edyta Martyniak – Tarczyn, Zofia Matracka – Grójec, Wiktoria Węglarska –Grójec,
Małgorzata Brzezińska – Biała Rawska, Katarzyna Rytych – Rawa Mazowiecka, Ewa Chrzanowska – Podskarbice Królewskie, Ludwik Kępka – Gołosze,
Henryka Pitkiewicz – Babsk, Janina Skowrońska – Mszczonów i Krystyna Machnicka – Rawa Mazowiecka. Serdecznie gratulujemy
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Centrala

100% kapitału
pochodzenia polskiego

http://www.bsbr.pl, e-mail: bank@bsbr.pl

96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38, sekretariat - tel. 46 813 14 30, fax 46 813 14 31,

Oddziały
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38
05 – 620 Błędów, ul. Długa 5
05 – 840 Brwinów, ul. Leśna 7 A
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 15
96 – 111 Kowiesy
05 – 822 Milanówek, ul. Kościuszki 28
05 – 640 Mogielnica, ul. Mostowa 19
96 – 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1
26 – 420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Warszawska 20
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14
96 – 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 9a
96 – 232 Regnów
96 – 206 Sadkowice
05 – 555 Tarczyn, ul. Komornicka 5,
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki ul. Akacjowa 1

tel. 46 813 14 45, tel./fax 46 813 14 31
tel. 48 668 00 07, tel./fax 48 668 00 17
tel. 22 729 69 27, tel./fax 22 729 58 45
tel. 48 664 01 52, tel./fax 48 664 01 53
tel. 46 834 95 19, tel./fax 46 831 70 82
tel. 22 724 69 75, tel./fax 22 755 87 85
tel. 48 663 56 23 fax 48 663 56 37
tel./fax 46 857 22 31
tel. 48 674 18 64, tel./fax 48 674 12 57
tel. 46 814 69 04, tel./fax 46 815 15 41
tel. 46 814 48 90, tel./fax 46 814 48 90
tel. 46 813 16 64, tel./fax 46 813 16 26
tel. 46 815 66 14 fax 46 815 66 24
tel. 22 727 94 20, fax 22 727 94 26
tel. 44 724 63 09, fax 44 724 63 11

bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24 h

Filie
96 – 214 Cielądz
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 78
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1 H,
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10j
Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4
Hotel Ossa Congress&SPA Ossa 1
Otrębusy, peron WKD
Kanie, ul. Szkolna 4a

tel. 46 815 20 30,
tel. 48 664 23 89
tel. 22 759 28 15
tel. 46 814 60 55

fax 46 815 20 90
fax 48 664 20 17
fax 22 759 28 17
fax 46 814 60 68

bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat

Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4 m 32, 03 – 536 Warszawa, tel. 0606 743 777 lub 0510 838 965, e-mail: biomal@wp.pl Druk: Alterna
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