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Dotacje z UE

z Bankiem Piastowskim

22 września br. w Gospodarstwie
Agroturystycznym „Zacisze” w Broniewicach odbyły się bezpłatne warsztaty
projektowe „Dotacje UE dla Sektora
MSP”, zorganizowane przez Piastowski
Bank Spółdzielczy w Janikowie.
Fundusze Europejskie są dla przedsiębiorców ogromną szansą na rozwój i poprawę
konkurencyjności. W nowej perspektywie
unijnej na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono ponad 30 mld
euro. Można je wykorzystać na inwestycje
w środki trwałe, badania i rozwój, tworzenie nowych produktów i usług, a także na
szkolenia, dokształcanie pracowników oraz
finansowanie różnych form doskonalenia
zawodowego.
W latach 2014-2020 w Polsce, na poziomie krajowym, można ubiegać się o wsparcie w ramach 8 programów operacyjnych
oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, które będą finansowane

z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu
Spójności (FS), Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).
Dodatkowo środki będą rozdysponowywane poprzez 16 programów regionalnych finansowanych z EFRR i EFS.
O tym, z jakich programów i na jakie inwestycje można pozyskać dotacje, jak opracować projekt, aby miał szansę otrzymać dotację
opowiadała zaproszonym przedsiębiorcom
Lidia Jastrzębska - Certyfikowany Doradca
Funduszy UE oraz Prezes Polskiego Klastra
Rozwiązań Innowacyjnych i Ekologicznych.
Inicjatywa Banku spotkała się z dużym
zainteresowaniem, o czym świadczyć może
frekwencja, a także liczba indywidualnych
rozmów z doradcą.
Dziękujemy gościom za uczestnictwo
w warsztatach.
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Pomagamy
Piastowski Bank
Spółdzielczy
w Janikowie wspomaga
akcję Czysty Aniołek

Nowość w ofercie
Miło nam poinformować, że od
lipca br. nasi Klienci mają możliwość korzystania z bankowości internetowej za pomocą tabletów
i smartfonów - mówi Joanna Mocek
z Zespołu Produktów Bankowych.
Aby uzyskać dostęp do Bankowości Elektronicznej SGB - WWW LITE,
wystarczy uruchomić na urządzeniu
mobilnym przeglądarkę internetową
i wpisać adres strony https://reb.sgb.pl.
Dostęp do usługi Bankowości Elektronicznej SGB - WWW LITE nie wymaga

instalowania nowych aplikacji. Szczegóły funkcjonowania usługi opisane
zostały w wyciągu z przewodnika dla
klienta, który dostępny jest na stronie
internetowej www.piastowskibs.pl oraz
bankowości internetowej. Zachęcamy do korzystania z nowej usługi.

https://reb.sgb.pl

Mobilne konto osobiste

Spółdzielcza Grupa Bankowa
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Stowarzyszenie Piękne Anioły po
raz drugi zorganizowało akcję
Czysty Aniołek, w którą włączyli się
również pracownicy Piastowskiego
Banku Spółdzielczego w Janikowie.
Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin, które borykają się
z brakiem podstawowych produktów tego typu, takich jak mydło czy
szampon.
Bankowcy przekazali na ten cel mydła, żele
do kąpieli, szampony, pasty i szczoteczki
do zębów, a następnie dostarczyli je do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie.

tNPCJMOBCBOLPXPǴǎJOUFSOFUPXB
na smartfon i tablet
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Zmiany w kredycie
„Mieszkanie dla młodych”
Mamy dobre wiadomości dla tych,
którzy chcą skorzystać z kredytu
mieszkaniowego „Mieszkanie dla
młodych” - mówi Dorota Malinowska,
specjalista ds. produktów bankowych.
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych
ludzi wprowadza istotne zmiany.
Zasadniczą zmianą jest możliwość nabycia
nieruchomości będącej przedmiotem transakcji na rynku wtórnym nieruchomości, a także uzyskanie dofinansowania w ramach nabycia prawa własności mieszkania do lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na
podstawie podpisanej ze spółdzielnią mieszkaniową umową o budowę lokalu.
Z kolei w stosunku do nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci, odstąpiono
od warunku dotyczącego nieposiadania do
dnia nabycia nieruchomości innego mieszka-

nia oraz od limitu wieku, jak również zwiększono powierzchnię użytkową mieszkania,
będącą podstawą do ustalenia wysokości
finansowego wsparcia z 50 m2 do 65 m2.
Oznacza to, że nabywcy spełniający powyższy
warunek wychowywania dzieci, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie nawet, jeżeli
w przeszłości posiadali lub aktualnie posiadają inne mieszkanie lub są w wieku powyżej
35 lat.
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Dożynki Gminne 2015
W niedzielę, 30 sierpnia br., za tegoroczne
plony dziękowali rolnicy z gminy Janikowo. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły
się mszą świętą dziękczynną w kościele
pw. bł. Michała Kozala.
Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na stadion miejski w Janikowie, gdzie odbywała się część oficjalna, występy Orkiestry
Dętej Inowrocławskich Kopalń Soli i zespołu
wokalnego Klubu Seniora „Złoty Wiek”, turniej
sołectw oraz koncert gwiazdy tegorocznych
dożynek - Michała Gielniaka.
Tradycyjnie, swoje stoiska zaprezentowały
m.in. sołectwa z gminy Janikowo, a za symboliczną złotówkę można było skosztować dań
przyrządzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło też stoiska firmowego Banku Piastowskiego, gdzie pracownicy udzielali
informacji o produktach bankowych. Chętni
mogli wziąć udział w konkursach związanych
z Bankiem, a na szczęśliwców czekały atrakcyjne
nagrody. Bank uhonorował również zwycięzcę
konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
- nagrodę w postaci bonu zakupowego na kwotę 800 zł sołtysowi Sołectwa Dębowo wręczyła
Prezes Zarządu PBS - Anna Kaczmarek.
Tydzień później, 6 września br. święto plonów obchodzono w gminie Gniewkowo. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych, władz samorządowych

i zaproszonych gości na teren przy Szkole Podstawowej w Kijewie, gdzie o godzinie 15.00
rozpoczęła się msza św. dziękczynna.
Podczas części artystycznej zaprezentowały
się zespoły: Gniewkowianie, Wierzchosławiczanki, „Świeżo Malowani” z DPS w Kawęczynie
oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kijewie.
Zawody sołeckie „Sołtysiada 2015” wygrało
sołectwo Perkowo. Drużyny, które zajęły miejsca na podium otrzymały wartościowe nagrody, zaś pozostali uczestnicy zmagań wyjechali
z Kijewa z pamiątkowymi medalami. Fundatorem nagród i medali był Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, a sportowców uhonorowała Pani Prezes Anna Kaczmarek.
Również 6 września br. dożynki gminne
odbyły się w Trzemesznie. Po uroczystej mszy
świętej dalsze uroczystości miały miejsce
w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym
„Magnolia” w Bystrzycy. Z uwagi na niesprzyjającą aurę zrezygnowano z tradycyjnego korowodu dożynkowego. Po prezentacji wieńców
dożynkowych i oficjalnych wystąpieniach obrzęd dożynkowy przeprowadził Zespół Pieśni
i Tańca „Strzecha”. Wczesnym popołudniem na
placu dożynkowym rozpoczęła się cześć artystyczna, którą uświetniły swoimi występami
zespoły: Redis, Green Grass oraz Lech Kis Stawski. Jak co roku, na uczestników czekały liczne
atrakcje oraz możliwość odwiedzenia stoisk
sołeckich.

Na sportowo

Bank Piastowski na
Janikowskiej Dyszce
Druga edycja Janikowskiej Dyszki biegu na 10 km oraz marszu nordic
walking na 5 km - odbyła się 4 lipca
2015 roku. W zawodach wzięło
udział ponad 400 zawodników
z kraju i zagranicy.
Startowali zarówno amatorzy, jak i wyczynowcy posiadający doświadczenie w biegach długodystansowych. Bank Piastowski reprezentowany był przez dwie
pracownice: Magdalenę Ochocką i Esterę
Osińską. Nie był to jednak jedyny „bankowy” akcent podczas imprezy. Podobnie
jak w ubiegłym roku, Bank zafundował
3 karty podarunkowe o wartości 500 zł,
300 zł i 200 zł do realizacji w sieci sklepów
sportowych Decathlon. Karty przeznaczono na nagrody dodatkowe w konkursie
organizowanym dla wszystkich zawodników. Zakupiono także 400 butelek wody
mineralnej, którą na mecie wyczerpanym
uczestnikom rozdawali pracownicy i sympatycy Banku wraz z Prezesem Zarządu,
Anną Kaczmarek i Wiceprezesem, Aleksandrą Weber. Mimo upału bieg ukończyło w sumie 392 zawodników. Każdy
uczestnik, który przekroczył linię mety
otrzymywał pamiątkowy medal.
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U nas wygrane padają co kwartał
17 sierpnia br. w Oddziale w Janikowie
miało miejsce uroczyste wręczenie
nagród ufundowanych w loterii
promocyjnej Lokata SGB (jesień 2014).
Tym razem sześcioro klientów Oddziału
w Janikowie otrzymało nagrody w postaci
zestawów narzędzi Dunlop i zestawów noży.
Nagrody laureatom loterii wręczyły: Dorota
Powałowska - dyrektor Oddziału w Janiko-

Z życia banku

wie oraz Joanna Wikarska - opiekun klienta.
Pozostałe cztery nagrody trafiły do klientów
Oddziałów w Gniewkowie i Trzemesznie.
Wszystkim szczęśliwcom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie przypominamy,
że 19 października br. rusza kolejna edycja
loterii promocyjnej Lokata SGB, a w niej do
wygrania nagroda główna: samochód osobowy Suzuki Vitara oraz wiele nagród dodatkowych.

Konkurs „SKO w SGB”
edycja 2015/2016
2 września br. ruszyła kolejna
edycja całorocznego programu
SKO skierowanego do
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.

Organizatorem Konkursu jest SGB-Bank S.A. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462
Poznań. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu oraz
Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej
www.skowsgb.pl

Na najbliższą edycję przygotowano
szereg zmian - w tym, najważniejsza
- nowa nazwa konkursu, która teraz
brzmi „SKO w SGB”. Nazwa ta stanowi spójną całość z logotypem SKO
w SGB - wzmacnia i ułatwia odbiór
przekazu.
W regulaminie konkursu wprowadzono również inne modyfikacje: zmieniono nieco punktację za
poszczególne aktywności oraz dodano nowe kryterium, które będzie
punktowane - przygotowanie przez

Szkołę krótkiej prezentacji multimedialnej na temat: „Pieniądz - narzędzie pomocne w realizacji celów oraz
w spełnianiu marzeń”. Prezentacje,
dostarczone przez Szkołę do Banku
w plikach PDF poprzez pocztę elektroniczną, na płytach CD, na pendrive’ach lub po prostu wydrukowane,
będą podlegać ocenie Banku, podobnie jak to ma miejsce w przypadku kronik. Ocena będzie opierać się
na kilku kryteriach - pomysłowość,
walory artystyczne, treść, zgodność
prezentacji z tematem.
Tradycyjnie Bank zakupił upominki
dla uczniów rozpoczynających przygodę z SKO.
Serdecznie zapraszamy szkoły do
udziału w nowej edycji konkursu.

Na co dzień wspieramy lokalne inicjatywy
Bank Piastowski angażuje się w liczne
przedsięwzięcia organizowane na szczeblu
lokalnym, wspierając ważne dla lokalnych
społeczności inicjatywy kulturalne,
oświatowe charytatywne i sportowe.
W ostatnim czasie dofinansowaliśmy m. in.:
» Biesiadę Dożynkową sołectwa Skalmierowice

» obchody 50-lecia istnienia Koła Gospodyń
Wiejskich w Szydłowie i 65-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Kruchowie
» międzysołecki turniej „Sołtysiada 2015”
w Gniewkowie
» regaty regionalne „Janikowo 2015” oraz regaty o „Błękitną wstęgę Jeziora Pakoskiego
2015”

Zapraszamy do naszych placówek:
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Oddział w Janikowie ul. Przemysłowa 4, tel. 52 358 39 10 - 13 i 16 - 24
Filia w Janikowie ul. Główna 18a, tel. 52 358 37 05

» wypoczynek letni podopiecznych Janikowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca”
» obóz sportowy drużyn piłkarskich Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Trzemesznie
» dożynki gminne w Janikowie - nagroda dla
zwycięzcy w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.

Oddział w Gniewkowie ul. Dworcowa 4, tel. 52 358 51 50-59
Oddział w Trzemesznie pl. Jana Kilińskiego 3, tel. 61 429 06 41-50
Filia w Trzemesznie ul. 22 Stycznia 13, tel. 61 415 40 36

oraz na

www.piastowskibs.pl
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