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Kwartalnik ESBANKU Banku Spółdzielczego

Kierunek: ESBANK 6

"Rodzina na swoim"
sposobem na
własne mieszkanie 8



od redakcji   

spis treści   

Rozpoczął się okres wakacyjny, mamy więc dłuższe dni i więcej czasu na odpoczynek i dobrą 
lekturę. Serdecznie zapraszam więc do przeczytania trzeciego już numeru naszego biuletynu 
bankowego „ESBANK z bliska”.

Na łamach aktualnego numeru znajdą Państwo informacje o esbankowych aktualnościach, wśród 
których m.in. rankingi instytucji finansowych. Miło mi poinformować, że wyniki które osiągnęliśmy 
w 2008 r. pozwoliły nam zająć w nich wysokie miejsca.

Przybliżamy Państwu także tak popularny ostatnio kredyt z dopłatami „Rodzina na swoim”, który 
od 1 czerwca 2009 r. znajduje się w naszej ofercie. Oprócz tego wywiad z młodymi Pracowni-
kami naszego Banku, wizyta w Gomunicach oraz stała rubryka „Działamy lokalnie”, w której tym 
razem prezentujemy działania proekologiczne wspierane przez nasz Bank, a także inicjatywy 
radomszczańskiego hufca.

Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna
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   z życia Banku

Od dnia 27 kwietnia 2009 roku dotychczaso-
wa nazwa naszego Banku: Bank Spółdzielczy 
w Radomsku została zastąpiona nową nazwą: 
ESBANK Bank Spółdzielczy. Nowa nazwa 
została wpisana do rejestru przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
postanowieniem wydanym w dniu 27 kwietnia 
2009 roku w sprawie sygn. akt LD.XX Ns-Rej.
KRS/006332/09/521.

W piątek 26 czerwca na antenie programu 
„Jutro weekend” w telewizji NTL poznaliśmy 
laureatkę konkursu SMS-owego. Ufundowa-
ny przez ESBANK Bank Spółdzielczy laptop 
trafił do pani Marioli Franczyk z Radomska. 
Losowanie nagrody odbyło się 19 czerwca. 
Zwyciężczyni bez problemu poradziła sobie 
z pytaniem konkursowym, które dotyczyło 
koloru charakterystycznego dla naszego 
Banku. "Cieszę się z wygranej w konkursie, tym 
bardziej, że od lat jestem klientką ESBANKU. 
Prawdę mówiąc nie bardzo wierzyłam, że się 
uda – wysłałam tylko dwa SMS-y, a w chwili 
gdy zadzwonił telefon wychodziłam z domu. 
Szczęście się do mnie uśmiechnęło" – mówi 
pani Mariola Franczyk. Na antenie programu 
oprócz laptopa rozlosowano także nagrody 
pocieszenia – 2 zestawy esbankowych gadże-
tów. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

ESBANK Bank Spółdzielczy – 
nowa nazwa Banku

Laptop od ESBANKU
18 kwietnia została otwarta filia naszego Banku w miej-
scowości Praszka. Jest to już 25 placówka ESBANKU Banku 
Spółdzielczego, pierwsza w województwie opolskim.

Podczas uroczystego otwarcia nastąpiło poświęcenie pla-
cówki, na którym obecny był Zarząd Banku, władze Praszki, 
przedstawiciele firm z regionu oraz Pracownicy. Przygoto-
wano także atrakcje dla Klientów w postaci wyjątkowych 
promocji i upominków, a duże zainteresowanie wzbudził 
prezentowany przed placówką Fiat Bravo, nagroda w „Złotej 
Lokacie IV”. Najmłodsi mieszkańcy Praszki mogli natomiast 
odwiedzić stoisko, na którym malowano twarze i rozdawa-
no balony z logo Banku. I już po kilku godzinach od otwar-
cia w Praszce zielono było od esbankowych baloników.

Nowa placówka ESBANKU Banku Spółdzielczego mieści się 
w centrum Praszki, przy Placu Grunwaldzkim 14, w sąsiedz-
twie Biblioteki, Muzeum i Urzędu Gminy. Funkcję Kierowni-
ka sprawuje Anna Bartosiak.

Nowa placówka ESBANKU



z życia Banku   

Maj i czerwiec to tradycyjnie już miesiące, 
w których poszczególne miasta organizują 
swoje święta. Nie mogło na nich zabraknąć 
naszego Banku – jako lokalna firma staramy 
się być bowiem jak najbliżej lokalnych spraw. 
Podczas Dni Gorzkowic, Gomunic, Wielunia, 
Radomska czy Kłobucka przygotowaliśmy 
stoiska wystawiennicze, na których można 
było zapoznać się z ofertą naszego Banku, 
a także otrzymać esbankowy gadżet. Łącznie 
w ciągu 5 weekendów nasze stoiska od-
wiedziło kilka tysięcy osób. Dziękujemy za 
wizytę. 

Wystawowe miesiące

9 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ra-
domsku odbyła się Debata Europejska, zorganizowana 
w ramach Radomszczańskich Dni Nauki. Wykład otwarcia 
wygłosili przedstawiciele ESBANKU Banku Spółdzielczego. 
Marek Rząsowski i Katarzyna Przepióra zaprezentowali przed 
uczestnikami debaty dwa tematy: "Problem integracji  
i poszerzenia Unii Europejskiej" oraz "Wprowadzenie Euro  
w Polsce - utrata autonomii monetarnej". Były one wstępem 
do debaty oksfordzkiej, w której udział wzięły drużyny z czte-
rech radomszczańskich szkół: II LO, Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych, III LO i Zespołu Szkół Elektryczno-Ekonomicznych.

Po ciekawej dyskusji i głosowaniu publiczności nadszedł czas 
na wyłonienie zwycięzców debaty. Zostali nimi uczniowie 
z II LO. Wybrano także najaktywniejszych uczestników debaty 
- Kaję Krent z II LO i Dominika Sajewicza z ZSE-E, dla których 
nagrody ufundował nasz Bank.

32 godziny i 28 sekund – tyle czasu trwał 
najdłuższy na świecie koncert artysty so-
lowego. Gdzie? W Radomsku, podczas XV 
edycji Dni Radomska! Jednym ze sponso-
rów imprezy był ESBANK Bank Spółdziel-
czy. Próba pobicia Rekordu Guinnessa 

rozpoczęła się w sobotę 20 czerwca 
o godz. 9.00 rano. Artystą, który podjął 
się tego zadania, był Alex Carlin, kali-
fornijski muzyk z polskimi korzeniami. 
Podczas trwającego prawie 1,5 dnia 
koncertu zgromadzona w pubie Bour-
bon Street publiczność mogła usłyszeć 
utwory Beatles’ów, Pink Floyd czy Led 
Zeppelin, a także autorskie kompo-
zycje Alexa. Początkowo koncert miał 
trwać 27 godzin – tyle wystarczyło, 
aby pobić dotychczasowy rekord 
Guinnessa, ustanowiony w maju 2009 
w Paryżu. Kalifornijski muzyk zasko-
czył jednak wszystkich, śpiewając 
ponad 5 godzin dłużej od swojego 
poprzednika. Zmęczony, ale szczęśliwy 
zakończył koncert piosenką „No sleep 
only rock and roll”.

ESBANK na Debacie Europejskiej

Rekord Guinnessa
pobity w Radomsku
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ESBANK Bank Spółdzielczy 

fot. Piotr Bujak
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   z życia Banku

ESBANK – silny, solidny, stabilny
Tradycyjnie już czerwiec jest miesiącem 
publikacji przeróżnych zestawień i rankin-
gów instytucji finansowych. Wśród laurea-
tów tych rankingów nie mogło zabraknąć 
ESBANKU Banku Spółdzielczego. Zapre-
zentowane wyniki są dla nas potwierdze-
niem naszej siły, solidności i stabilności.
Na swoich łamach rankingi 
zaprezentowała Gazeta Banko-
wa, Rzeczpospolita i Nowoczes-
ny Bank Spółdzielczy.
Lista sporządzona przez 
Gazetę Bankową zawiera 100 
największych instytucji finan-
sowych w Polsce – znajdują 
się na niej banki komercyjne, 
banki spółdzielcze, towarzy-
stwa ubezpieczeniowe i firmy 
leasingowe. W rankingu 

głównym, w którym oceniano 
wartość osiąganych przycho-
dów, nasz Bank znalazł się na 
84 pozycji i w porównaniu 
do roku 2007 awansował o 4 
pozycje. Przychody ESBAN-
KU Banku Spółdzielczego 
wyniosły w 2008 r. 40,3 mln zł 
i w ciągu roku przyrosły 
o 42,6%. Suma bilansowa, 
czyli suma aktywów i pa-
sywów, osiągnęła poziom 
426,2 mln zł.
W innych kategoriach nasz 
Bank wypadł równie dobrze: 
znalazł się na 70 pozycji 

według dynamiki pozycji 
rynkowej i 75 miejscu według 
poziomu zysków. Biorąc pod 
uwagę tylko banki ESBANK 
znalazł się odpowiednio na 38 
i 37 miejscu.
Rankingi przygotowane przez 
Rzeczpospolitą i Nowoczesny 
Bank Spółdzielczy prezen-
tują wyniki tylko banków 
spółdzielczych. I tak według 
kryteriów przyjętych przez 
Rzeczpospolitą znaleźliśmy 
się na 11 miejscu w kategorii 

banków spół-
dzielczych o naj-
większej sumie 
bilansowej, na 
9 miejscu biorąc 
pod uwagę liczbę 
pracowników 
i placówek, a tak-
że na 16 miejscu 
oceniając zysk 
netto.
W rankingu 

„Największe banki spółdziel-
cze” w klasyfikacji generalnej 
uplasowaliśmy się na 15 miej-
scu, na które składa się m.in. 9 
miejsce jeśli chodzi o wartość 
udzielonych kredytów oraz 10 
miejsce w kategorii najwięk-
szej sumy bilansowej i warto-
ści depozytów.
O komentarz dotyczący 
tegorocznych rankingów 
poprosiliśmy Pawła Braszczyń-
skiego, Wiceprezesa Zarządu 
ds. handlowych oraz Wojcie-
cha Iskrzyńskiego, Głównego 
Ekonomistę.

Paweł Braszczyński
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Cieszę się z osiągniętego przez nasz 
Bank wyniku. Prezentowane rankingi 
pokazały naszą siłę i udowodniły, że 
jesteśmy nie tylko jednym z najwięk-
szych banków spółdzielczych, ale 
również jedną ze stu największych 
instytucji finansowych w Polsce. Je-
stem pewien, że podejmowane przez 
nas działania - wprowadzenie nowe-
go wizerunku, otwieranie kolejnych 
placówek i przede wszystkim 
bliskość w stosunku do 
lokalnych przedsiębiorców, 
samorządów i społeczności 
lokalnej - przyczynią się 
do dalszego umacniania 
już osiągniętej pozycji na 
rynku.

Wojciech Iskrzyński
Główny Ekonomista ESBANKU Banku Spółdzielczego
Tegoroczne rankingi plasują nas w czołówce banków spół-
dzielczych, których w Polsce działa 579. Znaleźliśmy się także 
w gronie największych instytucji finansowych naszego kraju. 
Wyniki te to efekty naszej pracy oraz trafnych decyzji podej-
mowanych w poprzednich latach - mamy więc powody do 
zadowolenia. Rok 2008 był kolejnym dobrym dla nas rokiem. 
Osiągnięty zysk netto w kwocie 5 304 tys. zł jest wyższy od 
zysku roku poprzedniego o blisko 50%, a nasza suma bilanso-
wa osiągnęła wartość 426 192 tys. zł. Nasza skala działania oraz 
wyniki zwiększyły się w okresie ostatnich czterech lat dwu-
krotnie, a w obliczu obecnej sytuacji 
gospodarczej również I kwartał 2009 
roku możemy zaliczyć do udanych. 
W odróżnieniu od dużej grupy banków 
komercyjnych, cierpiących na brak 
płynności, w całym sektorze banków 
spółdzielczych, jak również  
w ESBANKU nadal występuje 
korzystna nadwyżka depozytów 
nad kredytami. Również wymogi 
kapitałowe stawiane przez KNF 
są przez nas w pełni reali-
zowane, o czym świadczy 
ponad 10% współczynnik 
wypłacalności. To wszyst-
ko wpływa na stabilność 
naszej firmy oraz bezpie-
czeństwo powierzonych 
nam środków.

Rankingi pokazały naszą siłę 
i udowodniły, że jesteśmy nie 
tylko jednym z największych 
banków spółdzielczych,
ale również jedną ze stu
największych instytucji
finansowych w Polsce.



Anna Podolska 
W ESBANKU pracuje 
od 5.01.2009 r. Zajmuje 
stanowisko asystenta 

w Zespole HR.

Konrad Półrola
Asystent w Wydziale 
Klienta Korporacyjne-
go. W Banku pracuje 

od 17.11.2008 r. 

Wojciech Nitecki
Pracownik ESBANKU 
od 1.01.2009 r., obec-
nie Kierownik Filii 
w Wielgomłynach.

nasi goście   

Nieustanny rozwój ESBANKU Banku Spół-
dzielczego wiąże się z zatrudnianiem no-
wych pracowników. I to właśnie oni goszczą 
dziś na łamach naszego biuletynu, odpo-
wiadając na pytania związane z pracą
w naszym Banku. Zapraszamy do czytania!

Kierunek: ESBANK

Jak trafiliście do ESBANKU 
Banku Spółdzielczego?
Anna: Budowanie moich 
relacji z ESBANKIEM Bankiem 
Spółdzielczym rozpoczęło się 
w okresie, kiedy studiowałam 
i byłam klientką Banku. Już 
wtedy duże wrażenie wywarła 
na mnie specyfika pracy 
w Banku. Ogłoszenie o pracę 
do Zespołu HR odnalazłam 
w lokalnej gazecie i postano-
wiłam spróbować. Pierwszy 
raz spotkałam się z tak profe-
sjonalnym procesem rekru-
tacji. Odpowiedź zwrotna 
wywołała ogromny entuzjazm 
- udało się, wykorzystałam 
swoją szansę.
Konrad: Początek mojej 
przygody z ESBANKIEM to 
rok 2007, kiedy to będąc na 
studiach odbywałem praktyki 
w Banku. Po zakończonej 
nauce pomyślałem, że fajnie 
byłoby podjąć pracę, tak, 
aby wiedzę 
teoretyczną 
poszerzyć 
o praktykę. 
Pierwsza 

myśl to właśnie ESBANK. Zło-
żyłem podanie, CV i czekałem 
na odpowiedź od działu HR. 
Po przebytej rozmowie kwali-
fikacyjnej 17.11.2008 roku roz-
począłem pracę w Wydziale 
Klienta Korporacyjnego.
Wojciech: O pracę w ESBAN-
KU starałem się od 2 lat. Od 
powstania placówki w Wiel-
gomłynach wiedziałem, że ES-
BANK to instytucja finansowa 
silna, nowoczesna i prężnie 
rozwijająca się. Marzyłem 
o pracy w takiej firmie, a moje 
plany zawodowe mogę reali-
zować od 1.01.2009 r.
Jak wyglądały początki Wa-
szej pracy w Banku? Co było 
najtrudniejsze w ciągu tych 
pierwszych miesięcy? Co 
Wam przyszło najłatwiej?
Anna: Praca w ESBANKU jest 
moją pierwszą pracą, więc 
najtrudniejszy na początku 
był dla mnie stres towarzy-
szący młodej osobie podej-
mującej pracę. 
Na szczęście 
jednak 
spotkałam 
się z bardzo 

przyjaznymi osobami, chętny-
mi do pomocy w pierwszych 
tygodniach pracy, tolerancyj-
nymi na drobne potknięcia, 
do których zawsze mogłam 
się zwrócić z pytaniem. Lubię 
swoją pracę, a dzięki studiom 
jakie ukończyłam łatwiej mi 
wykonywać obowiązki przy-
pisane do mojego stanowiska 
pracy, a zarazem rozwijam 
swoje osobiste zainteresowa-
nia i pasje.
Konrad: Początki w Banku to 
chyba dla każdego nie-
ustanna obserwacja i nauka 
wszystkiego od zera. Najmniej 
problemu sprawiły mi prace, 
które polegały na zapamię-
taniu pewnych czynności 
i kolejnym ich powtarzaniu. 
Większą trudnością było 

wdrożenie się w cały 
system banko-

wy. Najwięcej 
kłopotów 

spra-

wiało i sprawia mi do tej pory 
samodzielne sporządzanie 
umów kredytowych oraz cała 
obsługa kredytowa, która 
polega nie tylko na znajomo-
ści bankowości, ale i prawa, 
finansów, rachunkowości oraz 
wielu innych dziedzin.
Jak oceniacie ESBANK jako 
pracodawcę?
Anna: ESBANK Bank Spół-
dzielczy jak najbardziej kwa-
lifikuje się do grona praco-
dawców dbających o swoich 
pracowników, posiada pełen 
pakiet świadczeń socjalnych, 
inwestuje w rozwój i pod-
noszenie kwalifikacji zawo-
dowych osób pracujących 
w Banku oraz - obecnie - jest 
na drodze wprowadzenia 
systemu motywacyjnego 
Pracowników.
Konrad: Bank jako pracodaw-
cę oceniam dobrze, na 4+.
Wojciech: Moja ocena 
ESBANKU jako pracodaw-
cy jest pozytywna. Miałem 
już kilku pracodawców, ale 
zdecydowanie ESBANK Bank 
Spółdzielczy jest najlepszym 
pod każdym względem, co 
motywuje do zaangażowania 
i wydajnej pracy.
Jak widzicie siebie i swoją 
karierę za 5 lat?
Anna: W przyszłość patrzę 
optymistycznie. Bank umożli-
wia rozwijanie moich umiejęt-
ności i stałego podnoszenia 
kwalifikacji, co daje szanse 
na pięcie się po szczeblach 
kariery zawodowej.
Wojciech: Swoje plany wiążę 
z filią w Wielgomłynach. My-
ślę, że za 5 lat placówka roz-
winie się na tyle, że powiększy 
się liczba jej Pracowników. 
Mam również nadzieję, że 
w dalszym ciągu, tak jak cały 
ESBANK, nasza Filia będzie 
przyciągała klientów i zwięk-
szała obroty.
I tego Wam właśnie życzy-
my. Dziękujemy za wywiad.
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   nasze miejsca

Z wizytą w Gomunicach
Tym razem redakcja biuletynu postanowiła 
odwiedzić Gomunice. W miejscowości tej już od 
wielu lat mieści się placówka ESBANKU Banku 
Spółdzielczego. Początkowo znajdowała się ona 
w prywatnym domu przy ul. Ludowej, następnie 
w biurowcu gminnej spółdzielni, natomiast od 
1999 r. zlokalizowana jest przy ul. Krasińskiego 
37. Funkcję kierownika od 2004 r. pełni Wojciech 
Gębicz, natomiast obsługą Klientów zajmują się 
Anna Kaczmarek, Teresa Walczak, Wiesława
Ososińska oraz Tomasz Pełka.

Gmina Gomunice jest 
jedną z 14 gmin po-
wiatu radomszczań-
skiego i jedną ze 177 
gmin województwa 
łódzkiego. Znajduje 
się w południowej 
części województwa, 
10 km od Radomska, 
33 km od Piotrkowa, 
47 km od Częstocho-
wy i 79 km od Łodzi. 
Zamieszkuje ją ponad 
6 000 mieszkańców.

Wywiad z Jerzym 
Sewerynkiem, Wójtem 
Gminy Gomunice
Jakie inwestycje udało 
się zrealizować w gminie 
w ostatnim czasie?
Jerzy Sewerynek: W ostat-
nich miesiącach udało nam 
się zakończyć dwie znaczące 
inwestycje. Pierwsza z nich 
to I etap budowy kanalizacji, 
druga – budowa hali spor-
towej w Gomunicach. Koszt 
tych działań to ok. 6 mln zł,  
z czego prawie 70% stano-
wią pieniądze pozyskane ze 
środków unijnych. Bez nich 

realizacja tak dużych przedsię-
wzięć byłaby niemożliwa.

A czy może Pan opowie-
dzieć również o planach 
rozwoju na najbliższe lata?
J.S.: Poprzez podejmowane 
przez Urząd Gminy działania 
chcemy poprawić komfort 
życia naszych mieszkańców. 
Dlatego też wkrótce rozpo-
czniemy prace nad II etapem 
kanalizacji i podejmiemy się 
modernizacji oczyszczalni 
ścieków. Ważne jest dla nas 
także inwestowanie w rozwi-
janie kultury fizycznej i sportu 
– planujemy zatem budowę 

zaplecza sportowego na 
stadionie w Gomunicach.

Czym może pochwalić się 
Gmina Gomunice?
J.S.: Przede wszystkim w na-
szej gminie mieszkają ambitni 
i dobrzy ludzie, którym żyje 
się spokojnie, w lepszym 
klimacie niż w mieście. Nasi 
mieszkańcy mają zapewnione 
wszystkie podstawowe usługi 
– oprócz sklepów, placów-
ki ESBANKU czy różnych 
zakładów pracy znajduje się 
tu także hotel i restauracja 
Millenium oraz klub muzycz-
ny Bogart, w którym usłyszeć 
można artystów z całej Polski.
Możemy się także pochwalić 
powiązaniem naszej gminy 
z reprezentantem Polski 
w piłce nożnej – Jackiem 
Krzynówkiem, który często 
odwiedza rodzinne strony, 
a także wspiera lokalne przed-
sięwzięcia.

Jak Pan ocenia współpracę 
gminy z ESBANKIEM Ban-
kiem Spółdzielczym?
J.S.: Nasza gmina współ-
pracuje z ESBANKIEM od lat 
i jesteśmy z niej bardzo za-
dowoleni – zarówno obsługa 

Banku, jak i Zarząd są do nas 
przyjaźnie nastawieni i zawsze 
gotowi do pomocy. Pozytyw-
ne opinie na temat ESBANKU 
otrzymuję także od mieszkań-
ców gminy. Jestem pewien, 
że również w kolejnych latach 
nasze relacje będą się dobrze 
układać.

Dziękuję za wywiad i życzę 
wielu sukcesów w dalszej 
pracy.



 „Rodzina na swoim”
sposobem na własne mieszkanie
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To się opłaca
Program „Rodzina na swoim” 
umożliwia otrzymanie dopłat 
do odsetek kredytu zaciąga-
nego na zakup mieszkania 
lub budowę domu. Z pienię-
dzy publicznych spłacana jest 
połowa odsetek przez okres 
ośmiu lat, obliczana według 
tzw. stopy referencyjnej – 
czyli według wskaźnika WI-
BOR 3M powiększonego o 2 
punkty procentowe. "Biorąc 
kredyt na zakup mieszkania 
o powierzchni 50 m2 na kwo-
tę 250 000 zł na okres 30 lat 
miesięcznie państwo dopłaca 
do kredytu ok. 620 zł, w ciągu 
ośmiu lat suma dopłat wynie-
sie więc ponad 59 000 zł. Taka 
pomoc finansowa jest szansą 

dla wielu rodzin 
na zakup czy 
budowę swojego 
wymarzonego 
domu" – mówi 
Edyta Półrola-
Karska, Kierownik 
Wydziału Zarzą-
dzania Sprzedażą 
w ESBANKU Banku 
Spółdzielczym.

Kto może skorzy-
stać z programu?
Kredyt preferen-
cyjny z dopłatami 
przeznaczony jest 
dla małżeństw, 
a także osób 
samotnie wycho-
wujących dziecko 

do 18 roku życia lub dziecko, 
bez względu na jego wiek, na 
które pobierany jest zasi-
łek pielęgnacyjny. Dopłaty 
przysługują także osobom 
wychowującym starsze dzieci 
(do 25 roku życia) które uczą 
się lub studiują. Dodatko-
wo żadna ze stron kredytu 
nie może być stroną innej 
umowy kredytu preferen-
cyjnego, a także nie może 
posiadać prawa własności do 
budynku mieszkalnego lub 
mieszkania (prawo własności 
lub współwłasności, prawo 
spółdzielcze własnościowe 
lub spółdzielcze lokatorskie). 
Nie można także być najem-
cą lokalu mieszkalnego.
"Od tej zasady obowiązują 
jednak wyjątki. Możliwe jest 
otrzymanie dopłat w przy-
padku gdy wynajmują Pań-
stwo mieszkanie lub posia-
dają spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu mieszkalne-
go. Przy zawieraniu umowy 
kredytowej należy wtedy 
zobowiązać się do odstą-
pienia od umowy najmu 
i wyprowadzenia się z wy-
najmowanego mieszkania, 
bądź też do wypowiedzenia 
członkowstwa w spółdzielni 
mieszkaniowej" – tłumaczy 
Edyta Półrola–Karska.
Możliwe jest także wzięcie 
kredytu z dopłatami w sytua-
cji, gdy kredytobiorcy nie po-
siadają zdolności kredytowej 
– wtedy współkredytobior-
cami mogą być członkowie 
najbliższej rodziny – rodzice, 
dziadkowie czy rodzeństwo.

Na co można
przeznaczyć kredyt?
Dzięki programowi „Rodzina 
na swoim” można sfinanso-
wać zakup mieszkania, spół-
dzielczego prawa do lokalu 

Marzeniem chyba każdego 
z nas są własne cztery kąty 
– czy to w postaci miesz-
kania, czy własnego domu 
z ogródkiem. Te marzenia 
jeszcze nigdy nie były tak 
bliskie zrealizowania – dzię-
ki programowi rządowemu 
„Rodzina na swoim” możesz 
otrzymać wsparcie w postaci 
dopłaty do odsetek kredytu 
mieszkaniowego. Od czerw-
ca 2009 r. w programie tym 
uczestniczy także ESBANK 
Bank Spółdzielczy.
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KONKURS
Weź udział w konkursie.
Czeka na Ciebie jeden 
z trzech zestawów
esbankowych gadżetów.

Wystarczy tylko, że odpo-
wiesz na pytanie:
Jakimi wartościami kieruje 
się ESBANK Bank Spółdziel-
czy?
a. Stabilność, siła, solidność
b. Solidarność, siła, potęga
c. Solidność, skuteczność, 
solidarność
Odpowiedzi (a, b lub c) prze-
ślij do 11 września 2009 r. na 
nasz adres mailowy:
redakcja@esbank.pl 
lub na kartce pocztowej 
na adres: ESBANK Bank 
Spółdzielczy, ul. Pułaskie-
go 11, 97-500 Radomsko, 
z dopiskiem „ESBANK z bli-
ska” oraz z imieniem, nazwi-
skiem, adresem i numerem 
telefonu.

Regulamin:
· w konkursie nie mogą brać 

udziału Pracownicy ESBANKU 
Banku Spółdzielczego, ani 
członkowie ich rodzin,

· lista laureatów zostanie opub-
likowana w czwartym numerze 
„ESBANK z bliska”,

· nagrody przekażemy w ciągu 
3 tygodni (od 11.09.2009 r.),

· wygranie nagrody oznacza 
zgodę laureata na publika-
cję nazwiska i miejscowości 
zamieszkania.

Rozwiązanie konkursu:
W drugim numerze biuletynu 
pytaliśmy o nazwę rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowe-
go dla najmłodszych. Prawid-
łowa odpowiedź to - ES Junior. 
Esbankowe gadżety trafiły do: 
Marzeny Sierko z Gomunic, 
Jolanty Wędrowczyk z Radomska 
i Hanny Piecychny z Radzymina. 
Gratulujemy!

   poradnik finansowy

lub domu jednorodzinnego, 
a także koszt wkładu bu-
dowlanego, nadbudowy, 
przebudowy lub rozbudowy 
budynku mieszkalnego czy 
też adaptacji budynku albo 
lokalu o innym przeznaczeniu 
na cele mieszkalne.

Limity
Kredyt preferencyjny można 
wziąć na nieruchomości 
znajdujące się w Polsce. 
Powierzchnia kredytowane-
go lokalu mieszkalnego nie 
może przekraczać 75 m, 
domu jednorodzinnego – 
140 m. Dodatkowo dopłata 
może nie dotyczyć całego 
kredytu – są bowiem określo-
ne limity. Podstawa naliczania 
dopłat jest ograniczona do 
wartości kredytu przypada-
jącego na 50 m mieszkania 
oraz 70 m w przypadku 
domu jednorodzinnego.
„Rodzina na swoim” zakłada 
także ustawowy limit ceny 
mieszkania. Cena 1 m kredy-
towanej nieruchomości nie 
może przekroczyć wskaźnika 
obowiązującego w danym 
województwie, ustalanego 
co kwartał. Szczegółowe 

limity cen można znaleźć na 
stronie Banku Gospodarstwa 
Krajowego – www.bgk.pl, 
który nadzoruje działanie 
programu rządowego.

O czym warto pamiętać?
Kredyt z dopłatą udzielany 
jest wyłącznie w złotówkach 
i można go otrzymać tylko 
raz – rejestr osób, które sko-
rzystały z programu „Rodzina 
na swoim” jest prowadzony 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Dopuszczalna jest 
półroczna karencja w spłacie 
kapitału – w tym czasie kre-
dytobiorca spłaca odsetki.

W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji do-
tyczących kredytu z dopłata-
mi zapraszamy do placówek 
ESBANKU Banku Spółdziel-
czego – nasi Pracownicy od-
powiedzą na Twoje pytania, 
przedstawią harmonogram 
spłat i pomogą w dopełnie-
niu wszystkich formalności 
związanych z udzieleniem 
kredytu.

Kredyt mieszkaniowy
z dopłatą „Rodzina na 
swoim”

Okres kredytowania
- maksymalnie 30 lat
Oprocentowanie
- zmienne, oparte o stawkę   
  WIBOR 3M + stała marża Banku  
   w wysokości 3,5 p.p.
Wkład własny
- co najmniej 10 %
Prowizja
- 0 % dla Klientów posiadających  
   konto osobiste w ESBANKU  
   Banku Spółdzielczym co naj- 
   mniej 12 miesięcy
- 1 % dla pozostałych Klientów
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działamy lokalnie   

Na początku 2009 roku nasz Bank po raz drugi objął 
mecenat nad Hufcem ZHP Radomsko. Oznacza to 
więc, że przez kolejne miesiące wspierać będziemy 
działania podejmowane przez radomszczańskich 
harcerzy. Dziś piszemy o inicjatywach zrealizowa-
nych wspólnie w ostatnim czasie.

W poniedziałek 18 maja 2009 r. w sie-
dzibie ESBANKU Banku Spółdzielczego 
odbyło się spotkanie radomszczańskich 
harcerzy z Prezesem Banku Jackiem 
Zacharewiczem. Rozstrzygnięto na nim 
wyniki II edycji Konkursu Grantowego 
Hufca Radomsko „DziałaMY".

Konkurs Grantowy został ogłoszony 
przez Hufiec Radomsko na początku 
kwietnia i miał na celu wspieranie cie-
kawych inicjatyw jednostek harcerskich 
hufca. Pieniądze na realizację projektów 
- 5000 zł - pochodziły z środków ESBAN-
KU Banku Spółdzielczego i Komendy 
Hufca Radomsko.

18 maja na spotkaniu zwycięskie 
patrole zaprezentowały swoje projekty. 
I tak już w niedługim czasie harcerze 
zajmą się odnowieniem szlaku party-
zanckiego im. mjra Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala", przeprowadzą zajęcia 
z ekologii dla przedszkolaków, będą 
promować aktywny styl życia poprzez 
jazdę na rolkach i stworzenie ligi piłki 
nożnej i ligi siatkówki, zorganizują 
festyn rodzinny, a także nawiążą współ-
pracę z Ośrodkiem Wspierania Rodziny 
w Radomsku. 

Po prezentacji projektów Prezes  
ESBANKU Banku Spółdzielczego 
wręczył przedstawicielom patroli 
symboliczne czeki, był również czas na 
pamiątkowe zdjęcia.

Święto Hufca ZHP Radomsko to impreza podsumowująca mi-
jający rok harcerski. Podczas głównych uroczystości wręczane 
są tytuły Najlepszych Drużynowych.

W tym roku Święto Hufca odbyło się w dniach 4-6 czerwca. 
Pierwszego dnia na Placu 3-go Maja w Radomsku miał miej-
sce happening upamiętniający obchody pierwszych wolnych 
wyborów w Polsce. Inicjatorem tej akcji była 42 Radomszczań-
ska Drużyna Harcerzy "Tygrysy".

Bardzo ważne wydarzenia odbywały się w sobotę 6 czerwca.
Zuchy, a więc najmłodsza grupa wiekowa w ZHP (8-11 lat), 
bawiły się w Miejskim Domu Kultury. Tam przedstawiały sceny 
teatralne w ramach IX Przeglądu Teatrzyków Zuchowych 
"Bajki Polskie". Wśród bajek, jakie zostały zaprezentowane, były 
m.in. "Legenda o Bazyliszku", "Szewczyk Dratewka" i "O Smoku 
Wawelskim". W budynku MDK-u swoje stoisko promocyjne 
miał Mecenas Hufca Radomsko ESBANK Bank Spółdzielczy, 
dzięki czemu widzowie teatrzyków mogli zapoznać się z ofertą 
banku.

Harcerze (12-16 lat) i wędrownicy (16-25 lat) uczestniczyli 
w dwóch różnych grach terenowych, dopasowanych do wieku 
uczestników. Młodsi poznawali historię Radomska, starsi nato-
miast mieli okazję wykazać się w zadaniach ekstremalnych.
Największym wydarzeniem święta był apel Hufca ZHP 
Radomsko, który był okazją do podsumowania całorocznej 
pracy harcerskiej. Ogłoszono na nim m.in. wyniki konkursu na 
Dobrego Drużynowego Hufca Radomsko. Tytuł Najlepszych 
Drużynowych Hufca w roku harcerskim 2008/2009 otrzymały 
Patrycja Borowik z 24 RDH „Leliwa” oraz Karolina Kołodziejska 
z XII DH „Zodiak”.

Podczas odczytywania rozkazu Komendant Hufca Łukasz Wię-
cek podziękował także  ESBANKOWI Bankowi Spółdzielczemu 
za pomoc w realizowaniu harcerskich przedsięwzięć.

Pwd. Paweł Dudek
Rzecznik Prasowy Hufca Radomsko

Konkurs grantowy
Hufca Radomsko
i ESBANKU

Święto Hufca



Wiosenne miesiące sprzyjają spędzaniu czasu na świe-
żym powietrzu. Świecące słońce, zieleń dookoła i wyso-
kie temperatury zachęcają także do działań związanych 
z ochroną przyrody. Nasz Bank w ostatnich miesiącach 
zaangażował się właśnie w takie przedsięwzięcia,
których wynikiem jest powstanie ścieżki rowerowej
oraz zorganizowanie konkursu ekologicznego.

„Przygoda z przyrodą w mieście” – pod takim 
hasłem odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekolo-
giczny dla uczniów klas trzecich szkół pod-
stawowych, zorganizowany 5 czerwca przez 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 7 w Radomsku. 
Nagrody w konkursie ufundował ESBANK Bank 
Spółdzielczy.

"Po raz trzeci już konkurs odbył się w formie 
plenerowej, tym razem w Parku Świętojańskim 
w Radomsku. Taka forma pozwala na bezpo-
średni kontakt z przyrodą i zastosowanie wia-
domości uzyskanych w szkole w praktyce. Jako 
organizatorzy staramy się tak układać pytania, 
aby łączyły treści z zakresu wiedzy o środowi-
sku, ochrony przyrody i ekologii. W ten sposób 
możemy wychować pokolenie młodych ludzi 
świadomych znaczenia ochrony środowiska 
dla teraźniejszości i przyszłości" – mówi Joanna 
Muszyńska, jedna z organizatorek turnieju.

W konkursie udział wzięli uczniowie z trzech 
radomszczańskich szkół podstawowych. 
Uczestnicy konkursu na rozstawionych w parku 
punktach mieli do wykonania różne zadania, 
podczas których  wykazywali się wiedzą z za-
kresu ekologii. I tak drużyny musiały odnaleźć 
na mapie Polski parki narodowe i występujące 
w nich zwierzęta , czy też  stworzyć jak najwię-
cej łańcuchów pokarmowych z podanych roślin 
i zwierząt.

"Cieszy nas fakt, że z roku na rok poziom kon-
kursu jest coraz wyższy i drużyny bez trudu ra-
dzą sobie z wykonywaniem niełatwych zadań. 
Mamy przekonanie, że dzieci o ekologii wiedzą 
więcej niż ich rodzice" – tłumaczy Joanna 
Muszyńska.

Po podliczeniu wyników wyłoniono zwycięz-
ców - I miejsce zajęli uczniowie z PSP nr 7 
w Radomsku, II miejsce - uczniowie z PSP nr 2 
w Radomsku, III miejsce - uczniowie z PSP nr 10 
w Stobiecku Miejskim.

31 maja podczas Festynu Rodzinnego w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Jedlnie otwarta została przy-
rodnicza ścieżka rowerowa. Ścieżka rozpoczyna się 
przy gimnazjum w Radziechowicach i kończy przy 
szkole podstawowej w Jedlnie. 

"Pomysł stworzenia ścieżki rowerowej powstał już jakiś 
czas temu, ale brakowało środków na jego realizację. 
Dzięki udziałowi w ogólnopolskim konkursie „Henkel-
zielone granty” zorganizowanym przez Fundację Nasza 
Ziemia, oraz wsparciu sponsorów – w tym Gminy 
Ładzice, ESBANKU Banku Spółdzielczego i Rad Rodzi-
ców, udało nam się pozyskać ok. 10 000 zł na realizację 
projektu" – mówi Jadwiga Mielczarek, dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Jedlnie.

Ścieżka rowerowa liczy ok. 17 km i prowadzi przez 
okoliczne lasy i łąki, a także wzdłuż rzeki Warty i obok 
zalewu w Jankowicach. Na trasie znajduje się 13 tablic 
informacyjnych z opisem ciekawych miejsc i charakte-
rystyką fauny i flory, trudniejsze miejsca są poza tym 
oznakowane strzałkami kierunkowymi, wykonanymi 
przez uczniów obydwu szkół.

Nie pozostaje nam nic innego, jak serdecznie zaprosić 
Państwa do korzystania ze ścieżki!

Ścieżka rowerowa
„Od szkoły do szkoły”

Przygoda z przyrodą 
w mieście

   działamy lokalnie




