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Spotkanie szkoleniowe PROW 2014-2020
27 listopada 2017 roku w hotelu Crystal w Janikowie odbyło się spotkanie szkoleniowe
„Finansowanie mojego gospodarstwa w ramach PROW 2014-2020”.
Prowadzący, Pan Bolesław Pieczyński
- główny specjalista w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, doradził
uczestnikom, jak uzyskać dopłaty ze
środków unijnych i rozwiał wiele wąt-

pliwości. Wojciech Żelazny, dyrektor oddziału Concordia Ubezpieczenia w Bydgoszczy i Szymon Małaczyński, ekspert
AGRO, w obrazowy sposób opowiedzieli jak uchronić się przed skutkami

Mikołajkowe
rozgrywki Żaków
W pierwszy grudniowy weekend
w janikowskiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się V Mikołajkowy
Turniej Żaków zorganizowany
przez Klub Sportowy Unia Janikowo.
Najmłodsi piłkarze z 24 drużyn walczyli
o pierwsze miejsce. Rozgrywki wzbudziły
wiele emocji nie tylko wśród uczestników,
ale również publiczności - głośny doping nie
ustawał. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział
w tej inicjatywie i naszymi gadżetami wywołać
uśmiechy na buziach młodych sportowców.

zagrożeń jakie mogą zdarzyć się w gospodarstwie rolnym. Podczas spotkania
nie brakowało okazji do rozmów,
wymiany doświadczeń i integracji
przy kawie.
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Warto wiedzieć

Aktywnie
nie tylko
w oddziałach
Bank Piastowski nie po raz
pierwszy wspiera inicjatywy
sportowe, dlatego nie było
zaskoczeniem, że włączył
się również w Drużynowy
Rajd Rowerowy w Janikowie
i w XXIII Bieg im. Rodziny
Milewskich w Gniewkowie.
Atmosferę rywalizacji podgrzewała perspektywa atrakcyjnych nagród. Oczywiście
nie zabrakło gorącego dopingu ze strony mieszkańców Gniewkowa i Janikowa.

EDYCJA 2018

IV Forum Rolnicze w Bydgoszczy
W piątek, 20.10.2017 uczestniczyliśmy w IV Forum Rolniczym w Bydgoszczy
Podczas ciekawych paneli dowiedzieliśmy
się m.in. jak racjonalnie zarządzać zasobami gospodarstwa rolnego. W trakcie Gali
rozdania nagród w plebiscycie na „Najpopularniejszego Rolnika 2017” aż dwóch

naszych Klientów zostało nagrodzonych
w 2 kategoriach: Pan Rafał Kotyła w głosowaniu czytelników i Pan Edward Lewandowski przez kapitułę. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Bank
Piastowski
bije rekordy
16 października 2017 r. Bank
Piastowski włączył się w bicie
rekordu Guinessa w jednoczesnej resuscytacji przez jak
największą liczę osób. Pracownicy Banku wzięli czynny udział i z uczniami szkoły
podstawowej ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy.

Seniorzy
w Gniewkowie
12 października 2017 r. w oddziale
w Gniewkowie gościli uczestnicy
„Pracowni dla Seniora”
Na spotkaniu w miłej atmosferze toczono
gorącą dyskusję o inwestowaniu i zaciąganiu kredytów. W podziękowaniu za wizytę
w oddziale dostaliśmy upominek - własnoręcznie wykonany bukiet.
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Odkryj wartość jednej złotówki

Już w styczniu
sprawdźcie zimową
edycję lokaty SGB
z nagrodami!

W pakiecie „Konto za złotówkę” za 1 zł miesięcznie otrzymasz:
Rachunek

Oszczędzanie

 artę płatniczą
K
z funkcją zbliżeniową

bez wychodzenia z domu
Czas świąteczno-noworoczny
sprzyja nowym postanowieniom

 plikacja mobilna
A
Portfel SGB
(instalowana bez
przychodzenia
do banku)

W tym roku składanie noworocznych obietnic i ich dotrzymywanie
będzie łatwiejsze, przynajmniej
jeśli będą dotyczyć oszczędzania. W Banku Piastowskim mając
bankowość internetową możesz
w dowolnej chwili założyć lokatę
oszczędnościową na 1, 3, 6, 12, 24
lub 36 miesięcy oraz 7 dni przez
internet. Oszczędzanie jest proste
i to bez wychodzenia z domu. Wyjazd na wakacje w czerwcu może
być prostszy niż się spodziewasz.

Posiadaczem rachunku mogą być osoby, które
nie posiadały konta w Banku Piastowskim
od 1.07.2017 roku. Nie jest możliwa zmiana
obecnego pakietu na pakiet ,,Konto za złotówkę’’.

Zamów i zapłać przez Internet
Za zakupy w sklepach internetowych w Banku Piastowskim możesz zapłacić nie tylko kartą,
ale także dzięki płatnościom internetowym PaybyNet. Może warto z nich skorzystać zamawiając prezenty dla bliskich?
Dlaczego warto skorzystać
z bezpiecznych płatności
internetowych Paybynet:
Dzięki usłudze bezpiecznych płatności
internetowych Paybynet za zakupy w sieci
zapłacisz wygodnie i bez ryzyka. Pieniądze
niezwłocznie i bezpośrednio trafią z Twojego
konta na konto bankowe sprzedawcy.

• bezpieczeństwo płatności
- przelew wykonywany jest bezpośrednio
z konta kupującego na konto sprzedawcy lub urzędu, bez zatrzymywania pieniędzy w instytucji pośredniczącej

• szybkość płatności - informacja o płatności
przez internet przekazywana jest natychmiast
do sklepu, co przyspiesza realizację zamówienia (rozliczenie płatności gwarantuje KIR)
• wygoda użytkownika - dane przelewu w systemie bankowości internetowej są wypełniane automatycznie, dzięki czemu nie pomylisz
się przy ich wprowadzaniu.

Jak bezpiecznie płacić przez Internet?

MC_SGB_kzz_ulotka_DL_99x210.indd 1

Aby zapłacić przez Paybynet, wystarczy wybrać w e-sklepie jako formę płatności „Paybynet”, zalogować się do swojej bankowości internetowej i zaakceptować operację. Transakcja będzie zrealizowana w kilka sekund.
Informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych od Klienta w związku
09/11/17 12:56
z korzystaniem z Paybynet dostępne są w taryfie opłat i prowizji Banku
Piastowskiego.
Źródło: paybynet.pl

Jak oceniasz Bank Piastowski?
Liczymy się z opinią naszych Klientów, dlatego do końca grudnia 2017 r. korzystając z ankiety internetowej pytamy o poziom
satysfakcji ze współpracy z Bankiem Piastowskim. Link został przesłany na podane adresy mailowe oraz udostępniony
na stronie internetowej banku i fanpage BankPiastowski na Facebooku.
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Aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować
to, co przyniesie profity, przewidzieć to, co
przeszkodzi w ich osiągnięciu i zapobiec temu,
co wydarzyć się nie musi.
Życzymy dużo radości i sukcesów,
mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych
i zdrowego zatroskania
w tych najistotniejszych!

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Piastowskiego Banku Spółdzielczego
w Janikowie
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