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Kwartalnik ESBANKU Banku Spółdzielczego



od redakcji   

spis treści   

Drodzy Czytelnicy,

Witam Was w Nowym Roku. To niesamowite, jak szybko płynie czas – wydaje się, że nie dalej jak 
wczoraj przygotowywaliśmy się do prezentacji nowego wizerunku ESBANKU Banku Spółdziel-
czego i tworzyliśmy pierwszy numer naszego biuletynu ESBANK z bliska. Tak naprawdę od tego 
momentu minął już ponad rok.

Teraz, w 2010 roku, nadszedł czas na świętowanie naszego jubileuszu. ESBANK Bank Spółdzielczy 
obchodzi bowiem swoje 85 urodziny. O naszej historii na łamach biuletynu opowiada Prezes 
Jacek Zacharewicz, a także Pracownicy z najdłuższym stażem.

O czym jeszcze piszemy w tym wydaniu? Prezentujemy zmiany, które zaszły w naszych placów-
kach w ostatnim roku, odwiedzamy Radomsko oraz przedstawiamy zalety kart przedpłaconych, 
które od niedawna funkcjonują w naszym Banku. Jak zawsze relacjonujemy także wydarzenia 
lokalne, w których braliśmy udział i zapraszamy do udziału w konkursie.

Życzę miłego czytania!

Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna
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   z życia Banku

Mamy już 85 lat
Szanowni Państwo,
w kalendarzach mamy już rok 
2010. Dla naszego Banku jest 
to rok wyjątkowy, świętujemy 

w nim bowiem nasze 85 uro-
dziny. I możemy mieć powo-
dy do zadowolenia – na prze-
łomie lat kolejne pokolenia 
angażowały się w tworzenie 
ESBANKU Banku Spółdzielcze-

go i przyczyniały się 
do jego rozwoju.

Nasza historia 
rozpoczęła się 
w roku 1925, 
kiedy to na 

terenie Radom-
ska powstał 
Mieszczań-
sko - Rolniczy 
Bank Spół-

dzielczy. W kolej-
nych latach zaczął 
on rozszerzać zasięg 

swojej działalności 

i w latach pięćdziesiątych 
obejmował już tereny gmin 
Radomsko, Ładzice, Kodrąb 
oraz Gomunice. Załoga Banku 
liczyła wtedy kilkanaście osób.
W kolejnych latach stopniowo 

otwieraliśmy nowe placówki 
i zwiększaliśmy zatrudnienie. 
W latach osiemdziesiątych 
pracowało u nas pięćdziesiąt 
osób, a w 2004 już sto.

W ciągu tych 85 lat kilka-
krotnie zmienialiśmy 

nazwę Banku (w roku 
1966 na Bank Spół-
dzielczy w Radomsku, 

w 2009 na ESBANK 
Bank Spółdzielczy) 
oraz siedzibę na-

szej centrali.
Dziś jesteśmy 

silną i prężnie działającą insty-
tucją finansową, posiadającą 
placówki na terenie trzech 
województw, zatrudniającą 
ponad dwustu pracowników 
i zajmującą wysoką pozycję 

w ogólnopol-
skich rankin-
gach.
Najbliższe mie-
siące również 
upływać nam 
będą pod ha-
słem ciągłego 
rozwoju i po-
dążania drogą 
wyznaczoną 

przez nasze wartości – siłę, 
solidność i stabilność. Mam 
nadzieję, że będą one owoc-
ne także w kolejne sukcesy.
Sukcesów, tych zawodowych 
jak i osobistych, życzę także 
Państwu. Niech w Nowym 
Roku każdy dzień przynosi 
Wam radość i satysfakcję.

Jacek Zacharewicz

Prezes ESBANKU 
Banku Spółdzielczego

Srebrna odznaka Przyjaciół Harcerstwa dla ESBANKU

Z rąk Komendantki Chorągwi 
Łódzkiej hm. Ewy Grabarczyk 
odznaczenie odebrał Prezes 
Jacek Zacharewicz.
ESBANK Bank Spółdzielczy 
od wielu lat wspiera ra-
domszczańskich harcerzy, 

a od 2008 roku jest mece-
nasem Hufca Radomsko. 
Owocem tej współpracy jest 
m.in. Konkurs Grantowy "Dzia-
łaMY", dzięki któremu młodzi 
ludzie mają szansę realizować 
ciekawe przedsięwzięcia zwią-
zane ze sportem, ekologią czy 
historią.
Odbierając nagrodę Jacek 
Zacharewicz podkreślił, że 
Hufiec Radomsko i ESBANK 
Bank Spółdzielczy mają ze 
sobą dużo wspólnego - obie 

instytucje posiadają długą 
tradycję i działają na rzecz 
lokalnej społeczności, a wielu 
Pracowników Banku ma har-
cerskie korzenie.

Srebrna odznaka Ruchu Przy-
jaciół Harcerstwa to dla nasze-
go Banku duże wyróżnienie, 
za które bardzo serdecznie 
dziękujemy.

W sobotę 9 stycznia 2010 r. 

ESBANK Bank Spółdzielczy 

otrzymał Srebrną Honoro-

wą Odznakę Ruchu Przyja-

ciół Harcerstwa.

Możemy mieć powody do za-
dowolenia – na przełomie lat 
kolejne pokolenia angażowały 
się w tworzenie ESBANKU 
Banku Spółdzielczego i przy-
czyniały się do jego rozwoju.



Edyta Cygankiewicz z córką 
odbiera nagrodę IV stopnia

z życia Banku   

Przedświąteczne 
prezenty dla
Klientów ESBANKU
Okres przedświąteczny okazał się dla naszych 
Klientów obfity w prezenty. Wszystko za sprawą 
losowania nagród w dwóch loteriach promocyj-
nych – Złotej Lokacie IV oraz Złotej Rybce.
Losowanie Złotej Lokaty IV 
odbyło się 31 października 
w Miejskim Domu Kultu-
ry. Główna nagroda – Fiat 
Bravo – trafiła do mieszkańca 
Radomska, pana Zdzisława 
Barańskiego. Przekazanie 
samochodu odbyło się 26 li-

stopada. Kluczyki do nowego 
auta pan Zdzisław otrzymał 
z rąk Kierownika Oddziału 
nr I - Tomasza Ludwina. Tym 
samym spełniły się słowa 
z naszej reklamy – "Bravo dla 
tego Pana!"
Wśród posiadaczy "Złotej Lo-

katy IV" rozlosowano 
także 4 rowery tury-
styczne, 3 telewizory 
LCD oraz nagrodę 
pieniężną w wysoko-
ści 10 000 zł. Łączna 
pula nagród wynosiła 
80 000 zł.
20 listopada prze-
prowadzone zostało 
natomiast losowanie 
Złotej Rybki. Do wy-
grania było 10 nagród 
pieniężnych o łącznej 

wartości ponad 21 000 zł.
Zwycięzców zapytaliśmy, 
jakie ich życzenia spełni nasza 
bankowa Złota Rybka. Oto, co 
nam odpowiedzieli:
Tadeusz Paliński z Ka-
mieńska, laureat nagrody 
głównej:
Bardzo się cieszę, że to właśnie 
mnie udało się wygrać najwyż-
szą nagrodę w lokacie. Złota 
Rybka spełni życzenia przede 
wszystkim moich najbliższych 
- wygraną przeznaczę bowiem 
na prezenty świąteczne. Będą 
one na pewno bogatsze niż 
w latach ubiegłych.
Krystyna Kowalik z Radom-
ska, laureatka nagrody 
II stopnia:
Byłam bardzo zaskoczona li-
stem informującym o wygranej. 
Dzięki Złotej Rybce ESBANKU 
zrealizuję swoje marzenie – 
pieniądze na pewno przyda-
dzą się przy zakupie nowego 
samochodu.
Grażyna Brożyna z Rząśni, 
laureatka nagrody II stop-
nia:
Jestem bardzo zadowolona 
z nagrody pieniężnej w lokacie 
„Złota Rybka”, choć wcale się jej 
nie spodziewałam. Wygraną 
zainwestuję w kolejną lokatę 

w ESBANKU Banku Spółdziel-
czym – kto wie, może szczęście 
uśmiechnie się do mnie raz 
jeszcze.

Janina Śliwińska–Karasek 
z Łodzi, laureatka nagrody 
III stopnia:
Jestem bardzo szczęśliwa, 
ponieważ po raz pierwszy 
w życiu udało mi się coś wygrać. 
Ponieważ uwielbiam dawać 
prezenty, dzięki „Złotej Rybce” 
będę mogła sprawić chociaż 
drobne prezenty dla moich 
7 wnuków i 4 prawnuków.
Gratulujemy wszystkim na-
grodzonym i zapraszamy do 
udziału w kolejnych lokatach, 
w których do wygrania atrak-
cyjne nagrody.

Nowa „Lokata z nagrodami”  
– zarabiaj i wygrywaj!

Od 11 stycznia do 7 kwietnia 
zakładać można nową lokatę 
promocyjną, w której nagro-
dami głównymi są 2 samo-
chody BMW z serii 3.
Aby wziąć udział w losowaniu 

nagród wystarczy założyć 
6-miesięczną „Lokatę z nagro-
dami” z oprocentowaniem 
5% na minimum 500 zł. 
Loteria promocyjna „Lokata 
z nagrodami” organizowana 
jest wspólnie przez Spół-
dzielczą Grupę Bankową 
i Mazowiecki Bank Regionalny. 
Bierze w niej udział ponad 
170 banków spółdzielczych 
z całej Polski, a łączna pula 
nagród wynosi 1 300 000 zł. 
Spoty reklamowe lokaty 

będzie można zobaczyć 
w ogólnopolskiej TV, na  
portalach internetowych 
a także usłyszeć w dużych 
rozgłośniach radiowych.
Szczegółowe informacje 

o lokacie i nagrodach znajdu-
ją się na stronie internetowej 
www.lokataznagrodami.pl 
oraz pod bezpłatnym nume-
rem infolinii 800 888 888.

Zdzisław Barański odbiera kluczyki  
do Fiata Bravo
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ESBANK
wczoraj i dziś
Dokładnie rok temu, 10 stycznia 2009 r., za-
prezentowaliśmy nasz nowy znak graficzny. 
Wtedy też rozpoczęliśmy prace nad nowym 
wyglądem zewnętrznym naszych placówek. 
Dziś prezentujemy efekty wykonanych prac. 

Pierwszą placówką wykonaną 
według nowych standar-
dów była ta mieszcząca się 
w Radomsku przy ul. Rey-
monta. Plafon reklamowy 
został wymieniony na nowy, 
zawierający aktualne logo 

ESBANKU, a także wyklejono 
witryny okienne, w których 
zawisły nowe systemy do pre-
zentacji plakatów. Na budyn-
ku znalazły się także tabliczki 
adresowe, informacje o godzi-
nach otwarcia placówki oraz 

oznaczenia na 
bankomatach. 
Podobne prace 
zostały prze-
prowadzone 
we wszystkich 
dwudziestu 
sześciu placów-
kach Banku.
- Przygotowując 
nową wizualiza-
cję naszych pla-
cówek zależało 
nam na tym, aby 
jak najbardziej 
ujednolicić ich 
wygląd. Wszyst-

   nasze miejsca

ko po to, aby odwiedzając 
Częstochowę, Piotrków Trybu-
nalski, Radomsko, Wieluń czy 
Łódź, nasi Klienci bez problemu 
mogli poznać nasze placówki. 
– mówi Marcin Sawikowski, 
p.o. kierownika Wydziału 
Marketingu w ESBANKU 
Banku Spółdzielczym.
Według nowych standardów 
zostały także zaprojekto-
wane placówki otwarte 
w roku 2009 – Filie 
Oddziału nr VI w Prasz-
ce i Pajęcznie.
- W nowootwartych 
placówkach również ich 
wnętrza wykonane są w opar-
ciu o nowy system identyfikacji 
architektonicznej. Dzięki temu 
są one nowoczesne i przystępne 
dla wszystkich. Jesteśmy pewni, 
że odwiedzający nas Klienci 
czują się w nich komfortowo 
– kontynuuje Marcin Sawi-
kowski.

Jak nowy wygląd 
placówek oceniają 
nasi Klienci?
Jolanta Mulas z Praszki

Placówka ESBANKU Banku 
Spółdzielczego w Praszce ma 
bardzo przyjemne i gustowne 
wnętrze. Kolory i meble są 
stonowane i dobrze dobrane, 
reklama nie psuje nastroju i jest 
profesjonalna. Klient załatwia-
jący sprawy w banku czuje się 
tu spokojnie i miło. Życzyłabym 
innym bankom podobnego 
wystroju i obsługi!

Anna Roguzińska z Widzowa

Wystrój placówek ESBANKU 
bardzo mi się podoba. Jest 
czysto i przytulnie, załoga 
jest kulturalna.

Maria Durlik z Pajęczna

W Waszej placówce jest bardzo 
ładnie. Podobają mi się kolory 
ścian. Lady dostosowane są do 
potrzeb Klientów (nie są zbyt 
wysokie). Przyjemnie jest gdy 
klient, który przychodzi zrobić 
wpłatę, może sobie usiąść, co 
jest szczególnie wygodne dla 
osób starszych.



O liczydłach, na których liczono miliony 
i zmianach, jakie zaszły w ESBANKU Banku 
Spółdzielczym w ciągu ostatnich lat opo-
wiadają nasi Pracownicy z najdłuższym 
stażem pracy. Zapraszamy do czytania!

Wspomnień czar

Anna Szafran,
pracuje w ESBANKU
od 1977 r.
Pracę w Banku zaczęłam 
w roku 1977. Bank posiadał 
wtedy trzy oddziały – w Za-
krzewie, Ładzicach i Gomuni-
cach. Praca była wykonywana 
ręcznie, każdy dokument był 
wypisywany długopisem. Po-
czątkowo nie mieliśmy kalku-
latorów, wszystko było liczone 
na liczydłach. Ze względu na 
duże milionowe kwoty trzeba 
było bardzo uważać, żeby 
się nie pomylić.
Obecnie mamy komputery, 
bankomaty, karty płatnicze 
czy konta internetowe. Klienci 
nie muszą już z każdą opłatą 
przychodzić do banku – mogą 
to zrobić przelewem, siedząc 
przed komputerem.

Wiesława Ososińska,
pracuje w ESBANKU
od 1978 r.
Kiedy podejmowałam 
pracę w Banku mieścił się on 
w Gomunicach, w prywat-
nym budynku mieszkalnym. 
Wynajmowaliśmy tam dwa 
pomieszczenia. W pierwszym 
znajdowała się sala obsługi 
klienta, w drugim – niewielka 
księgowość. Klientami banku 
byli wówczas głównie rolnicy 
z terenu Gminy Gomunice. 
Bank, jako całość, zatrudniał 
około trzydziestu pracowni-
ków. Aktualnie Bank posiada 
okazały budynek i jest w pełni 
skomputeryzowany. Jest liczą-
cą się na lokalnym rynku insty-
tucją finansową, zatrudniającą 
ponad dwustu pracowników 
i obsługującą coraz większe 
rzesze Klientów.

Iwona Skupińska,
pracuje w ESBANKU
od 1988 r. 
Pierwsze kroki 
w sektorze 
bankowym sta-
wiałam w Lgocie 
Wielkiej. Od tam-
tego czasu zmie-
niła się specyfika 
oraz charakter 
pracy. Powstało 
dużo nowych 
placówek, 
w związku z tym 
wzrosło również 
zatrudnienie. 
Dawniej byliśmy 
postrzegani jako 
typowo rolniczy 
bank. Dzisiaj 

nasi goście   

jesteśmy bankiem nowoczes-
nym i otwartym na nowego 
Klienta. Zmiana nazwy umoż-
liwia nam wejście na nowe 
rynki, dzięki temu możemy 
być jeszcze bliżej naszego 
Klienta. Patrząc z perspektywy 
20 lat zmiany, które zaszły 
w naszym Banku, postrzegam 
jako pozytywne i prognozują-
ce dalszy rozwój.

Agnieszka Łyp,
pracuje w ESBANKU
od 1989 r.
Swoją pracę rozpoczęłam 
w oddziale Banku Spółdziel-
czego w Kodrębie. Centrala 
Banku mieściła się wówczas 
w Radomsku przy ul. Piłsud-

skiego, a dyrektorem jej był 
Zbigniew Chobot.
W okresie początkowym 
odsetki od depozytów i kre-
dytów naliczano za pomocą 
kalkulatorów. Później, w roku 
1992, pojawiły się kompu-
tery - najpierw w Centrali, 
a następnie w oddziałach 
Banku. Dla pracowników było 
to duże ułatwienie pracy, ale 
też ogromne wyzwanie – bo 
wielu rzeczy trzeba było się 
uczyć od początku.
W 1996 r. Prezesem Banku zo-
stał Jacek Zacharewicz, dzięki 
któremu z małego lokalnego 
banku przekształciliśmy się 
w jeden z najlepszych banków 
spółdzielczych w kraju.

Zapiski z bankowej kroniki

Pamiątkowe zdjęcie Pracowników Banku z roku 2001

Uroczyste otwarcie nowej Centrali Banku w 2003 roku
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To tutaj 85 lat temu rozpoczęła się historia ESBANKU 
Banku Spółdzielczego. Dlatego też świętując  
urodziny zapraszamy do odwiedzin Radomska.

   nasze miejsca

Krótko o historii
Prawa miejskie Radomsko 
otrzymało w 1266 r. z rąk Lesz-
ka Czarnego. Ponad sto lat 
później, w 1382 i 1384 roku, 

miasto było uczestnikiem 
ważnych wydarzeń historycz-
nych – odbyły się w nim dwa 
zjazdy szlachty polskiej, pod-
czas których na królową Polski 

wybrano Jadwigę.
W historii Polski 
Radomsko zasłynęło 
jeszcze kilka razy – 
mieszkańcy miasta 
wielokrotnie brali 
czynny udział w po-
wstaniach narodo-
wo-wyzwoleńczych. 
We wrześniu 1944 r. 
natomiast pod 
Ewiną rozegrała 
się największa 
bitwa na Ziemi 
Radomszczańskiej, 
podczas której 
oddziały III Brygady 
AL im. Gen. Bema 
walczyły z dziesię-
ciokrotnie liczeb-
niejszym wojskiem 

niemieckim.
Obecnie Radomsko jest 
dużym ośrodkiem przemysłu 
drzewnego, metalowego, 
maszynowego i szklarskiego, 
posiada także duży obszar 
Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Radomszczański ESBANK
W Radomsku znajduje się 
centrala ESBANKU Banku 
Spółdzielczego. W 1925 r. 
mieściła się ona przy ul. Ża-
biej 5 (obecnie ul. Żerom-
skiego), natomiast w 1975 r. 
została przeniesiona na ul. Pił-
sudskiego 22, do lokalu po 
byłym Banku Rolnym (wtedy 
była to ul. Waryńskiego). Od 
1991 r. centrala Banku znajdu-
je się na ul. Pułaskiego 11.
Radomsko jest także siedzibą 
Oddziału I, którego kierowni-
kiem jest Tomasz Ludwin.
- Na terenie Radomska znajduje 
się 7 placówek ESBANKU Banku 
Spółdzielczego oraz 2 punkty 
kasowe. Kolejne 6 placówek 
znajduje się w powiecie 
radomszczańskim – Kodrębie, 
Gomunicach, Kamieńsku, Wiel-
gomłynach, Ładzicach i Lgocie 
Wielkiej. Łącznie na terenie 
powiatu nasz Bank zatrudnia 
ponad 140 osób i obsługuje 
kilkanaście tysięcy Klientów – 
mówi Tomasz Ludwin.

Radomsko – otwarte miasto
Radomsko dąży do tego, 
aby być miastem otwartym 
i nowoczesnym, pełnym 
ludzi aktywnych i przedsię-
biorczych. W związku z tym 
organizuje szereg ‘otwartych’ 
przedsięwzięć, wśród których 
znajduje się m.in. Różewicz 
Open Festival, Radomsko 
Open by Night czy Rekordy 
Otwarte. Wiele z nich 
jest wspieranych 
przez ESBANK 
Bank Spół-
dzielczy.

- Jesteśmy bankiem lokalnym, 
dlatego też zależy nam na tym, 
aby być jak najbliżej lokalnej 
społeczności. Często uczest-
niczymy więc w organizacji 
imprez odbywających się na 
terenie Radomska i okolic. 
Jesteśmy obecni podczas du-
żych wydarzeń, takich jak Dni 
Radomska czy Radomsko Open 
by Night, ale pomagamy także 
szkołom, instytucjom kultural-
nym czy klubom sportowym 
– kontynuuje 
Tomasz 
Ludwin.

Radomsko –
– otwarte miasto

Placówki ESBANKU Banku Spółdzielczego
Oddział I

Radomsko, ul. Pułaskiego 11, tel. 44 737 87 00

Radomsko, ul. Reymonta 6, tel. 44 684 14 73

Radomsko, ul. Krasickiego 5, tel. 44 684 14 76

Radomsko, ul. Leszka Czarnego 23, tel. 44 684 14 78

Radomsko, ul. Piastowska 10, tel. 44 684 14 80

Radomsko, ul. Brzeźnicka 38, tel. 44 682 30 05

Radomsko, ul. Fabianiego 7, tel. 44 680 15 46

Gomunice, ul. Krasińskiego 37, tel. 44 684 14 94

Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, tel. 44 682 51 59

Kodrąb, ul. 22-go Lipca 7, tel. 44 684 14 91

Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 109, tel. 44 680 13 10

Kamieńsk, ul. Słowackiego 12, tel. 44 682 61 09

Wielgomłyny, ul. Rynek 5, tel. 44 787 12 79

Radomsko leży  
w południowej części 
województwa łódzkie-
go, na granicy Mało-
polski, Wielkopolski 
oraz Śląska. Zamiesz-
kuje je ponad 50 000 
mieszkańców. Jego 
atutem jest korzystne 
położenie geograficzne 
– miasto znajduje się 
w odległości 190 km 
od Warszawy, 90 km 
od Łodzi i 105 km od 
Katowic. Prezydentem 
miasta jest Anna
Milczanowska.



©
 Fantasista - Fotolia.com

Kredyt na
spokojny
sen
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Zanim weźmiesz kredyt
Dobrze jest rozważyć, który 
z najbardziej popularnych 
produktów kredytowych jest 
odpowiedni do planowanego 
zakupu: pożyczka gotów-
kowa, pożyczka w koncie 
a może karta kredytowa?
Można na przykład założyć, 
że dla sfinansowania drob-
nych zakupów korzystniej-
szym rozwiązaniem może 
okazać się karta kredytowa. 
Kredyt gotówkowy stanowi 
natomiast dobry sposób na 
pokonanie większych trudno-
ści finansowych, które mają 
charakter chwilowy.
Niezależnie od rodzaju 
kredytu zawsze powinieneś 

najpierw przeanalizować, 
czy będziesz miał możliwości 
wygospodarowania takiej 
części miesięcznych docho-
dów na spłatę kredytu, aby 
z pozostałej części pokryć 
inne niezbędne wydatki.

Pamiętaj:
•  Twoja sytuacja materialna 
może nie zawsze być tak 
dobra jak dziś.
•  Zaciąganie kredytów jest 
czymś normalnym, lecz 
należy robić to rozsądnie po 
wcześniejszej ocenie możli-
wości spłaty długu w wyzna-

czonym czasie.
•  Kiedy zaciągasz nowy kre-
dyt musisz rzetelnie poinfor-
mować bank o istniejących 
już zobowiązaniach.
•  Zastanów się, w jaki sposób 
będzie Ci najwygodniej 
spłacić kredyt: za pomocą rat 

równych (nazywanych annui-
tetowymi) czy malejących. 
Sposób pierwszy to jedna-
kowe miesięczne obciążenie 
domowego budżetu, wy-
godne dla klientów o stałych 
i pewnych dochodach. 
Sposób drugi jest korzyst-
niejszy dla osób o wyższych 
dochodach, bo na początku 
spłat raty są największe. Bywa 
także polecany osobom, które 
w niedalekiej przyszłości wy-
bierają się na emeryturę albo 
czeka ich przerwa w stałych 
dochodach.
•  Zaciągając kredyt hipotecz-
ny weź pod uwagę, że jest to 
zobowiązanie podejmowane 
na kilkanaście lub kilkadziesiąt 
lat. Musisz zatem pamiętać, że 
podpis złożony pod umową 
będzie miał bezpośredni 
wpływ na budżet domowy 
w długim okresie czasu.
•  Gdy bierzesz kredyt nie bój 
się zadawać pytań o rzeczy, 
których nie wiesz lub nie 
rozumiesz. Pracownik banku 
na pewno odpowie na Twoje 
wszystkie pytania i wyjaśni 
nieścisłości, a także doradzi 
Ci najlepsze rozwiązanie.

Reklama zachęcająca 
do kupna nowego 
telewizora, chęć wy-
miany samochodu 
na lepszy, namowy 
rodziny lub znajomych 
– to czynniki często 
motywujące do chęci 
posiadania towarów, 
na które w danej chwili 
nas nie stać. Wówczas 
jedyną szansą staje się 
zaciągnięcie kredytu. 
Podpowiadamy, jak 
zrobić to tak, aby móc 
spać spokojnie.

Dla sfinansowania drobnych zaku-
pów korzystniejszym rozwiązaniem 
może okazać się karta kredytowa. 
Kredyt gotówkowy stanowi nato-
miast dobry sposób na pokonanie 
większych trudności finansowych, 
które mają charakter chwilowy.



©
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KONKURS
Weź udział w konkursie. Czeka na Ciebie 
jeden z trzech zestawów esbankowych 
gadżetów.

Wystarczy tylko, że odpowiesz na pytanie: W którym roku 
rozpoczyna się historia ESBANKU Banku Spółdzielczego?
a. 1923
b. 1935
c. 1925

Odpowiedzi (a, b lub c) prześlij do 26 marca 2010 r. na
nasz adres mailowy redakcja@esbank.pl lub na kartce 
pocztowej na adres: ESBANK Bank Spółdzielczy,  
ul. Pułaskiego 11, 97-500 Radomsko, z dopiskiem 
„ESBANK z bliska” oraz imieniem, nazwiskiem, adresem 
i numerem telefonu.

Regulamin:
· w konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy ESBANKU 

Banku Spółdzielczego,
· lista laureatów zostanie opublikowana w szóstym numerze  

„ESBANK z bliska”,
· nagrody zostaną przekazane w ciągu 3 tygodni  

(od 26 marca 2010 r.),
· wygranie nagrody oznacza zgodę laureata na publikację 

nazwiska i miejsca zamieszkania.

Rozwiązanie konkursu
W czwartym numerze biuletynu pytaliśmy o imię naszej 
bankowej maskotki. Prawidłowa odpowiedź to Esbankuś. 
Nasze gadżety trafiły do Magdaleny Flidrzyńskiej z Łodzi 
oraz Małgorzaty Ulaszewskiej i Zofii Soski z Radomska. 
Gratulujemy!

   poradnik finansowy

Wykorzystaj zalety BIK
Biuro Informacji Kredyto-
wej gromadzi i udostępnia 
bankom informacje o naszej 
historii kredytowej, o składa-
nych wnioskach kredytowych, 
zawartych umowach i ich 
realizacji. Twoje dane trafiają 
do BIK po zaciągnięciu zobo-
wiązania i są aktualizowane 
przynajmniej raz w miesiącu, 
przez cały okres trwania umo-
wy kredytowej.
Na podstawie informacji na 

temat wysokości innych zobo-
wiązań bank może stwierdzić, 
czy udzielając danej osobie 
kolejnego kredytu nie odda 
jej niedźwiedziej przysługi, 
wprowadzając ją w długi, któ-
rych nie będzie ona w stanie 
spłacić. Wbrew powszechnej 
opinii BIK wcale nie prowadzi 
"czarnej listy" dłużników, lecz 
jedynie monitoruje sposób 
realizowania zobowiązań 
wobec banków i spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-

rozliczeniowych.
W dłuższej perspektywie taki 
system wczesnego ostrze-
gania ma także wiele zalet 
z punktu widzenia klienta. 
Pamiętaj, że spłacając na 
czas wszystkie swoje zobo-
wiązania, budujesz w BIK 
własną pozytywną historię 
kredytową, która może Ci się 
przydać w przyszłości, kiedy 
na przykład będziesz myśleć 
o zaciągnięciu kredytu na 
mieszkanie.

Uważaj na łatwą gotówkę
Na ulicach miast, na przy-
stankach autobusowych 
czy słupach ogłoszeniowych 
często widuje się takie ogło-
szenia i reklamy: "kredyt dla 
wszystkich bez sprawdzania 
w BIK", "kredyty bankowe od 
ręki" lub też "kredyt bez opłat 
i dodatkowych formalności". 
Te oferty mogą być niebez-
pieczne, ponieważ często 
bywają droższe od kredytów 
zaciągniętych w banku.

Kredyt na spokojny sen
W momencie zaciągania kre-
dytu warto pomyśleć o jego 
ubezpieczeniu – w przypadku 
przewidzianego w umowie 
wypadku zakład ubezpieczeń 
zobowiązuje się spłacić zobo-
wiązanie za Ciebie.
Pamiętaj również, że nieprze-
widziane okoliczności, jak np. 
sytuacja awaryjna, choroba 
lub utrata pracy mogą spo-
wodować poważne utrud-
nienia w spłacaniu Twojego 
zadłużenia. Staraj się więc 
odłożyć trochę pieniędzy na 
gorsze dni. Zwykle problemy, 
z którymi masz do czynienia, 
są przejściowe.

Przy tworzeniu artykułu 
wykorzystano publikację „Jak 
bezpiecznie korzystać z kredy-
tu? Poradnik dla konsumenta”, 
wydaną przez Związek Banków 
Polskich. Całość poradnika 
dostępna jest do pobrania na 
stronie www.esbank.pl.



Karta dobra na wszystko

Elektroniczna
portmonetka
Karta przedpłacona jest 
rodzajem portmonetki, którą 
należy zasilić przed użyciem. 
Nie jest ona powiązana z Two-
im rachunkiem osobistym, tak 
jak karta debetowa, a także 
nie możesz nią zaciągnąć kre-
dytu, tak jak kartą kredytową. 
Kartę przedpłaconą można 
porównać do telefonu ko-
mórkowego na kartę. Posiada 
ona swój własny, całkowicie 
niezależny rachunek karty. 
W zależności od tego, jaką 
kwotą załadujesz ten rachu-
nek, do takiej wysokości 
możesz dokonywać płatności 
kartą. Jeśli wpłacisz na nią 
100 zł, to dokładnie tyle mo-
żesz wydać płacąc za zakupy.
A w jaki sposób można 

doładować kartę? Wystarczy 
wpłata na rachunek karty 
w banku albo przelew.

Minimum
formalności
Aby otrzymać kartę wystar-
czy, że odwiedzisz dowolną 
placówkę naszego Banku 
i podpiszesz 
umowę. Kartę 
otrzymasz 
natychmiast 
i będzie ona 
aktywna już 
następnego 
dnia robocze-
go po dniu 
zakupu. Wraz z kartą dosta-
niesz kod PIN, potrzebny przy 
korzystaniu z bankomatów 
oraz podczas dokonywania 
płatności w punktach handlo-

wo-usługowych, w których 
wymagane jest potwierdzenie 
operacji przy użyciu PIN-u.

Idealny prezent
Na karcie nie ma Twojego 
imienia i nazwiska. To ozna-
cza, że możesz ją podarować 
najbliższej Ci osobie w pre-
zencie urodzinowym, imieni-
nowym czy nawet bez okazji.
- Zamiast zastanawiać się nad 
wyborem prezentu, możesz 
sprezentować zasiloną kartę. 
Obdarowana osoba będzie 
mogła sama kupić to, co będzie 

jej potrzebne – dzięki temu 
prezent na pewno nie będzie 
nietrafiony. Dodatkowo nie 
musi ona wydawać pieniędzy 
jednorazowo i może je wypłacić 
w bankomacie – mówi Paweł 
Choróbski, Pracownik ds. 
Marketingu w ESBANKU 
Banku Spółdzielczym.

Nauka odpowie-
dzialności dla
Twojej pociechy
Umiejętność gospodarowania 
pieniędzmi jest niezbędna 
w dorosłym życiu i najlepiej 
uczyć się jej już od dziecka. 
Doskonałym narzędziem do 
tego są właśnie karty przed-
płacone – regularne zasilanie 
karty daje młodym ludziom 
poczucie wolności i niezależ-
ności, ale jednocześnie uczy 
ich planowania wydatków 
i rozsądnych zakupów. Tobie 
takie rozwiązanie zapewnia 

poczucie bezpieczeństwa – 
jeśli nastolatkowi skończą się 
środki na karcie na wakacjach 
czy wycieczce, kartę możesz 
szybko doładować na odle-
głość.

Wirtualny świat  
w zasięgu Twojej ręki
Karta przedpłacona ma 
jeszcze jedną dużą zaletę – 
można nią płacić w Interne-
cie. Dzięki temu rezerwacja 
hotelu czy zakupy w sklepach 
internetowych stają się dużo 
prostsze. Dokonując transakcji 
należy wtedy podać numer 
karty, datę jej ważności oraz 
trzy cyfry nadrukowane na 
polu do podpisu (tzw. numer 
CVC2).
Tak szerokie możliwości ofero-
wane przez karty przedpłaco-
ne sprawiają, że stają się one 
coraz popularniejszym środ-
kiem płatniczym, przydatnym 
dla osób w każdym wieku. 
Dlatego nie zwlekaj – już dziś 
wybierz kartę dla siebie lub 
bliskiej Ci osoby!

Szukasz pomysłu na prezent? Chcesz nauczyć 
swoje dziecko odpowiedzialności? A może 
zależy Ci na możliwości płacenia kartą przez 
Internet? Idealnym rozwiązaniem będzie dla 
Ciebie karta przedpłacona!

Regularne zasilanie karty daje 
młodym ludziom poczucie wolności 
i niezależności, ale jednocześnie 
uczy ich planowania wydatków 
i rozsądnych zakupów.

Typ karty
MasterCard

Okres ważności
1 rok

Płatności internetowe 
TAK

Waluta rozliczeniowa 
euro

Standardowy dzienny 
limit wypłaty gotówki 
1 500 zł

Standardowy limit 
wypłat bezgotów-
kowych
3 000 zł

poradnik finansowy   
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Ostatnie miesiące minęły nam pod hasłem 
wspierania różnych wydarzeń kulturalnych 
o zasięgu nie tylko lokalnym, ale również mię-
dzynarodowym. Zapraszamy do przeczytania 
relacji z Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaka, 
wernisażu polsko-niemieckiego i imprezy 
celebrującej pobicie Rekordu Guinessa. 

Listopad w Radomsku już po raz kolejny należał do 
przedszkolaków. Wszystko za sprawą XIV Festiwalu Pio-
senki dla Przedszkolaka „Wszystkie barwy jesieni”, który 
odbył się 21 listopada 2009 r. w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Radomsku. Organizatorem festiwalu było 
Przedszkole nr 1 w Radomsku, jednym ze sponsorów – 
ESBANK Bank Spółdzielczy.

Jury po wysłuchaniu 34 wykonawców, którzy zapre-
zentowali po jednym utworze o tematyce jesiennej 
postanowiło wyróżnić 7 wykonawców. Oceniając dzieci, 
wzięto pod uwagę dobór repertuaru, walory wokalne, 
interpretację utworu i jego aranżację oraz ogólny efekt 
sceniczny.

Uczestnicy konkursu mogli także obejrzeć spektakl 
pt. „O Wróbelku Elemelku” w wykonaniu aktorów teatru 
„Pacuś”. W przerwie konkursowej na każdego czekał 
słodki poczęstunek. Miłą niespodzianką było także 
spotkanie z Misiem Esbankusiem, który również dla 
najmłodszych przygotował małe „co nieco”.

Magdalena Nowicka
Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku

24 października 2009 r. w Galerii Ośrodka Promocji Kultu-
ry „Gaude Mater” odbył się wernisaż wystawy zbiorowej 
projektu „Spotkanie/Begegnung”. Wystawa powstała jako 
wynik spotkań artystów z Polski i Niemiec, zapoczątkowa-
nych w roku 2007. W jej otwarciu uczestniczyło około 100 
osób. W kolejnych dniach artyści uczestniczący w projek-
cie zwiedzali częstochowskie muzea i galerie, odwiedzili 
również Klasztor na Jasnej Górze oraz Jurę Krakowsko-Czę-
stochowską. Podsumowując całość projektu wyrazili chęć 
kontynuowania współpracy również w przyszłości.

Ten ciekawy projekt 
międzynarodowy 
mógł być zrealizo-
wany dzięki wspar-
ciu finansowemu 
sponsorów, w tym 
dzięki pomocy 
udzielonej przez 
ESBANK Bank 
Spółdzielczy.

W czerwcu 2009 r., podczas XV edycji Dni Radomska, 
nasz Bank uczestniczył  - jako sponsor - w biciu Rekordu 
Guinessa. Kalifornijski muzyk Alex Carlin zagrał wtedy 
najdłuższy na świecie koncert – trwał on ponad  
32 godziny.

W styczniu 2010 r. Alex 
Carlin po raz kolejny 
pojawił się w Radom-
sku. Wszystko z okazji 
otrzymania certyfikatu 
oficjalnie potwierdza-
jącego pobicie Rekor-
du Guinessa. W pubie 
Bourbon Street odbyła 
się impreza celebru-
jąca to wydarzenie – 
kilkugodzinny koncert 
i rozmowy z artystą. 

Po raz kolejny gra-
tulujemy Alexowi 
wytrwałości i cieszymy 
się, że nasz Bank mógł 
uczestniczyć w tak nie-
zwykłym wydarzeniu.

Spotkanie polsko-niemieckie w Częstochowie

Mamy Rekord Guinessa!

Rozśpiewane Przedszkolaki

   działamy lokalnie

Serdeczne podziękowania dla Sponsora:




