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Miło nam spotkać się z Państwem ponownie, tym razem w gorący, letni czas. W tym
numerze staramy się przedstawić naszą aktualną ofertę produktową, a takŜe podsumowujemy
rok 2005 z perspektywy Banku. Mamy nadzieję, Ŝe zainteresuje Państwa artykuł o ryzyku
związanym z kredytami walutowymi oraz reportaŜ z Imprez z Bankiem. Mogą Państwo tutaj
poznać równieŜ moŜliwości naszej nowej witryny internetowej. śyczymy ciekawej lektury.
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W tym numerze:
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 Zmiana wizerunku strony internetowej.
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 Oferta firmy PolSpa SGB Consulting Sp. z o.o.
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Imprezy z udziałem Banku.

Słoneczne majowe dni to czas, który sprzyja organizacji róŜnego rodzaju imprez
plenerowych.

W

tym

miesiącu

rozkwitających kasztanów i bzów
święto swoje obchodzi takŜe miasto
Mosina. W tym roku wzorem lat
ubiegłych

byliśmy

jednym

ze

sponsorów cyklu imprez związanych
z „Dniem Mosiny 2006”. W dniu
20.05.2006r.

uczestniczyliśmy

w

imprezie w Parku Miejskim, gdzie
wystawiliśmy

swoje

stoisko.

Zadbaliśmy o to, aby odwiedzający

Fot. Stoisko GBS w Mosinie podczas imprezy z okazji „Dni
Mosiny 2006”.

nas uczestnicy festynu dobrze się bawili. W tym celu zorganizowaliśmy dwa konkursy, w
których udział brały niemal cale rodziny. Pierwszy skierowany do najmłodszych polegał na
jak najszybszym ułoŜeniu puzzli z
obrazkiem przedstawiającym motyw
związany z Bankiem. Wszystkich
uczestników

obdarowywaliśmy

gadŜetami Banku. Dla dorosłych
przygotowaliśmy konkurs „Wymyśl
hasło

reklamowe

Mosinie”.
bardzo

dla

GBS

Uczestnicy
powaŜnie

zaproponowane
konkursowe

w

konkursu
potraktowali

przez

zadanie,

o

nas
czym

Fot. Główna laureatka konkursu na hasło z GBS w Mosinie –
Pani Alina Gucenowicz wraz z rodziną otrzymuje nagrodę z
rąk Członka Zarządu, Dyrektora POK – Krzysztofa Malechy.

świadczy pokaźna liczba zebranych
przez nas ankiet. Przed duŜym wyzwaniem stanął Zarząd GBS w Mosinie, który musiał
dokonać wyboru trzech najlepszych haseł spośród ogromnej liczby wspaniałych i pełnych
humoru zwrotów. Po burzliwych obradach zdecydowano, Ŝe laureatami konkursu zostaną:


Laureatka I nagrody (ekspresu do Kawy) – Pani Alina Gucenowicz z Krosna za hasło:
„Bank Spółdzielczy blisko Ciebie, gdy jesteś w finansowej potrzebie”.



Laureat II nagrody (Ŝelazka elektrycznego) – Pan Krzysztof Morzyk z Krosna za hasło:
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„GBS w Mosinie zawsze w pogotowiu, by twój portfel utrzymać w zdrowiu”.


Laureat III nagrody (zestawu kubków śniadaniowych) – Pan Marian Beszterda z Mosiny
za hasło: „Fiku miku i juŜ jestem w Banku Spółdzielczego bankomaciku”.

Dodatkowo Zarząd Banku postanowił wyróŜnić 5 osób, które otrzymały komplety gadŜetów
Banku. WyróŜnionymi są:


Pani Bernadetta Marczak z Mosiny za hasło: „Bardzo się zmieniłem, gdy w GBS konto
otworzyłem”.



Pani Małgorzata Dębna z Poznania za hasło: „Gdy rodzinka juŜ nie moŜe GBS Ci
pomoŜe”.



Pani Paulina Stessel z Poznania za hasło: „Nie da Ci mama, nie da Ci tata, tego co da Ci u
nas lokata”.



Pani Małgorzata Kaptur z Mosiny za hasło: „GBS w Mosinie – wspaniała historia i pewna
przyszłość”.



Pani Justyna Wiśniewska – Idczak z Poznania za hasło: „GBS w Mosinie – najlepszym
gospodarzem twoich pieniędzy”.
W dniu 04.06.2006r. uczestniczyliśmy takŜe w „Festynie Junka z Buku”. Wzorem

wcześniejszych spotkań z Państwem
podczas tego typu imprez plenerowych,
na

stoisku

Banku

moŜna

było

uczestniczyć w konkursach. Tym razem
podobnie jak na Festynie w Mosinie dla
najmłodszych

przygotowaliśmy

współzawodnictwo w układaniu Puzzli,
natomiast osoby pełnoletnie mogły
zdobyć ciekawe nagrody układając
hasło nawiązujące do GBS w Mosinie.

Fot. Stoisko GBS w Mosinie podczas „Festynu Junka z
Buku 2006”.

Po długiej i oŜywionej dyskusji w
gronie pracowników obecnych podczas imprezy, wybrani zostali autorzy najciekawszych
naszym zdaniem haseł:


Laureat I nagrody (ekspresu do Kawy) – Pan Łukasz Derak z Brodziszewa za hasło:
„Chcesz pracować z najlepszymi przyjedź szybko do Mosiny. Tu w Spółdzielczym
doradzimy, miłym słowem Ci słuŜymy”.



Laureatka II nagrody (Ŝelazka elektrycznego) – Pani Paulina Kosicka z Sokolnik za hasło:
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„Szukasz Banku najlepszego? Wstąp po prostu do Spółdzielczego. Tutaj kredyt czy lokata
i traktują Cię jak brata ”.


Laureatka III nagrody (czajnika bezprzewodowego) – Pani Krystyna Gorońska z Buku za
hasło: „Masz sto złotych, chcesz mieć dwieście, to oszczędzaj w GBS-ie” ”.

Nagrody wręczyliśmy na zakończenie festynu na scenie głównej stadionu miejskiego w Buku.
Dziękujemy wszystkim osobom odwiedzającym nasze stoiska. To dzięki Państwu
przez cały czas tętniły one Ŝyciem. Laureatom jeszcze raz gratulujemy, a osoby do których
tym razem szczęście się nie uśmiechnęło, zapraszamy na kolejne spotkania z Bankiem
podczas róŜnego rodzaju imprez i festynów. Jak pokazuje przykład zwycięzców naszego
współzawodnictwa naprawdę warto.

***
Nowy Członek Zarządu
Z dniem 01 kwietnia 2006 r. powołano do Zarządu GBS w Mosinie Krzysztofa Malechę Dyrektora Pionu Obsługi Klientów. Nowy Członek Zarządu ma za sobą długoletnie
doświadczenie w pracy w bankowości, zarówno w bankach komercyjnych jak i GBW S.A.
Od niespełna roku Dyrektor Malecha sprawuje takŜe pieczę nad działalnością handlową GBS
w Mosinie.
Obecnie pełny skład Zarządu Banku jest następujący:
•

Przemysław Pilarski

- Prezes Zarządu

•

Hanna Jaworska

- Wiceprezes Zarządu

•

BoŜena Wosińska

- Wiceprezes Zarządu

•

Krzysztof Malecha

- Członek Zarządu
***
Bankomaty

Od kilku miesięcy odwiedzając nasze wybrane Oddziały (Centrala ul. Dworcowa 9 w
Mosinie, Oddział w Stęszewie ul. Rynek 11 oraz Oddział w Buku ul. Plac Przemysława 8)
zauwaŜą Państwo z pewnością zainstalowane w nich bankomaty. Dodając do tego Oddział w
Puszczykowie ul. Poznańska 108A, w którym urządzenie to funkcjonuje juŜ od dłuŜszego
czasu, daje to Państwu moŜliwość realizacji wypłaty gotówki, niezaleŜnie od godzin pracy
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Oddziałów, we wszystkich ośrodkach miejskich, w których GBS w Mosinie posiada swoje
Placówki.
Klienci posiadający karty płatnicze wydane przez GBS w Mosinie, mogą dokonywać
operacji wypłat z bankomatów, bez jakichkolwiek opłat, nie tylko w Bankach Spółdzielczych
naleŜących do Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej, ale takŜe w Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A. i Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. oraz zrzeszonych z nimi
Bankach Spółdzielczych. Łączna ilość bankomatów, w których realizować mogą Państwo
operacje bez prowizji przekracza liczbę 1100 sztuk. MoŜe to być dla Państwa istotna
informacja, w kontekście zbliŜających się wyjazdów wakacyjnych. Warto przy tej okazji
sprawdzić na stronach internetowych Zrzeszeń lub w najbliŜszych Placówkach Banków
Spółdzielczych, czy w miejscowości, w której będą Państwo wypoczywać znajduje się
bankomat.
Dodatkową funkcją, która w najbliŜszym czasie będzie dostępna poprzez bankomaty
zainstalowane ostatnio przez GBS w Mosinie, będzie moŜliwość realizacji operacji tzw.
Depozytu kopertowego. UmoŜliwia to Klientom dokonywanie wpłat na własny rachunek
bankowy poza godzinami otwarcia Placówek. Ułatwi to np. wpłatę utargów przedsiębiorcom,
którzy często pracują do późnych godzin wieczornych. Usługa moŜe być takŜe alternatywnym
rozwiązaniem w dni, w których w Oddziałach jest realizowanych szczególnie duŜo operacji,
co wiąŜe się z dłuŜszym oczekiwaniem na wykonanie operacji przy tradycyjnym „okienku
kasowym”.
Inną funkcją, którą mogą Państwo zrealizować w bankomacie jest doładowanie limitu
rozmów w swoim telefonie komórkowym, działającym w systemie pre-paid. System
automatycznie pobiera wtedy z Państwa rachunku kwotę za jaką dokonane zostało
doładowanie.

***

Tanie kredyty walutowe ?
W ostatnim czasie w działalności banków pojawiły się pewne obostrzenia mogące
powodować ograniczenie udzielania kredytów w walutach obcych. Chodzi tutaj głównie o
długookresowe kredyty hipoteczne, mieszkaniowe. Co skłoniło osoby odpowiedzialne za
sektor bankowy do tego typu reakcji? Odpowiedź jest bardzo prosta. Podstawowym załoŜeniem
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jest chęć ochrony jednego z najwaŜniejszych uczestników systemu bankowego - Klientów
przed nadmiernym ryzykiem związanym z kursem walutowym.
Kredyt w obcej walucie udzielany – jak np. w przypadku kredytu mieszkaniowego- na
okresy dochodzące nawet do 30 lat, jest obarczony znacznym ryzykiem, z którego często
Klienci zachęceni niskim nominalnym oprocentowaniem wyraŜonym np. w EURO lub CHF,
nie zdają sobie sprawy. Nikt nie jest jednak w stanie przewidzieć jak będzie się kształtował
kurs np. franka szwajcarskiego w perspektywie roku, pięciu czy dziesięciu lat. NiŜsza obecnie
rata kredytu w walucie w stosunku do kredytu złotowego, moŜe gwałtownie wzrosnąć,
powodując kłopoty ze spłatą rat, których obsługa do tej pory nie stanowiła zagroŜenia dla
budŜetu domowego.
O tym, Ŝe taka sytuacja moŜe stać się rzeczywistością przekonują słowa analityków
rynków finansowych, którzy prognozują dalszy, moŜliwy wzrost stóp procentowych na rynku
amerykańskim i w Szwajcarii, co z pewnością przełoŜy się na umacnianie wartości złotówki w
stosunku do EURO i CHF. Dlatego przy zawieraniu umów o kredyt długookresowy warto
rozwaŜyć czy jednak zobowiązanie to wyraŜone w PLN, mimo Ŝe nominalnie nieco wyŜej
oprocentowane, nie okaŜe się po latach korzystniejsze. MoŜe w tym przypadku zamiast
nerwowego śledzenia notowań walut warto jednak postawić na spokojny sen z kredytem
złotowym.
***

UWAGA PROMOCJA !!!
W okresie od 08.05.2006 do 15.07.2006r. w GBS w Mosinie obowiązuje
promocyjna opłata za wydawanie kart Visa Business Electron.
KaŜdy Klient Instytucjonalny, posiadający w naszym banku rachunek bieŜący,
który w powyŜszym terminie złoŜy wniosek o wydanie karty Visa Business Electron,
zapłaci za nią tylko 19,95 zł zamiast dotychczasowych 40,00 zł czyli aŜ o 44,44 %
mniej.
Karta Visa Business Electron jest wydawana na okres 2 lat z moŜliwością
przedłuŜenia. Za jej pomocą moŜna realizować transakcje gotówkowe jak i
bezgotówkowe.
Skorzystaj z oferty a zaoszczędzisz pieniądze!!!
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***
Podsumowanie 2005 roku
27 kwietnia 2006 roku w połoŜonym nad Jeziorem Dymaczewskim „Lake Hotelu” w
Dymaczewie

odbyło

zebranie

się

Przedstawicieli

Gospodarczego

Banku

Spółdzielczego w Mosinie.
W

obradach

obok

przedstawicieli udział wzięli
miedzy innymi: Burmistrz
Gminy

Mosina

–

Zofia

Springer, Burmistrz Miasta i
Gminy

Buk

–

Stanisław

Filipiak, Burmistrz Miasta i
Gminy

Stęszew

–

Fot. Władze GBS wMosinie, przedstawiciele i zaproszeni goście podczas
obrad.

Włodzimierz Pinczak, Wójt Gminy Brodnica – Marian Flaczyński, Skarbnik Urzedu
Miejskiego w Puszczykowie – Piotr Szmytkowski, Przewodniczący Rady Gminy Mosina –
Przemysław Pniewski, Przewodniczący Rady Gminy Brodnica – Andrzej Skrzypczak,
Dyrektor Oddziału GBW S.A. – Czesław Banaszewski, Przedstawiciel Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych – Maciej Kłosowski, Dyrektor ZUK – Jan Piecek.

Centralnym punktem
obrad

było

Rady

sprawozdanie

Nadzorczej

oraz

Zarządu GBS w Mosinie z
działalności Banku za 2005
rok oraz omówienie bilansu
za rok 2005r. W swoim
wystąpieniu przedstawiciele
władz Banku, a takŜe zebrani
goście
kondycję

podkreślali
Banku.

dobrą
Prezes

Zarządu GBS w Mosinie

Fot. Prezes Zarządu GBS w Mosinie – Przemysław Pilarski podczas
składania sprawozdania. Przy stole prezydialnym Przewodniczący
Zebrania – Stanisław Gust oraz Sekretarz Zebrania – Małgorzata
Wróbel.
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przestawił dokonania roku 2005 na tle ogólnej sytuacji makro i mikroekonomicznej w
gospodarce, a takŜe wskazał na plany i zamierzenia Banku w bieŜącym 2006 roku.
Przedstawiciel Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych odczytał pozytywną opinię z
przeprowadzonego w Banku odbioru bilansu, potwierdzając rzetelność działania banku i
prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych.
PoniŜej przedstawiamy dane, które powinny Państwu pokazać obecną sytuację GBS w
Mosinie, na tle otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. Rok 2005r. został przez Bank
zamknięty zyskiem netto na poziomie 1.226.000,00 złotych. Jest to kluczowy, ale nie jedyny
wskaźnik obrazujący efektywność funkcjonowania Banku. Istotne informacje ukazujące
standing finansowy uzyskujemy takŜe przeprowadzając tzn. analizę poziomą bilansu, czyli
porównanie dynamiki zmian waŜniejszych pozycji bilansu.

Wybrane pozycje bilansu banku

Salda: kredytów (1), depozytów (2) oraz sumy bilansowe (3)[mln PLN] w latach 1998 – 2005
w GBS w Mosinie
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Jak wynika z powyŜszego zestawienia podstawowe dla działalności Banku parametry
tj. depozyty, kredyty oraz suma bilansowa z roku na rok wykazują tendencję rosnącą.
Głównym źródłem finansowania działalności Banku, była wzorem lat ubiegłych stabilna baza
depozytowa. Wśród wkładów tych dominują depozyty osób fizycznych , choć wzrasta takŜe
udział depozytów podmiotów gospodarczych, w ogólnej wartości wkładów.
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Z analizy sprawozdań finansowych moŜna równieŜ oczytać informację, iŜ portfel
kredytowy jest zdywersyfikowany. W jego strukturze największą procentową wartość
stanowią kredyty rolników indywidualnych.
Mamy nadzieję, ze zamieszczone tutaj dane ekonomiczne Banku, choć bardzo
wyrywkowe, to poprzez fakt, Ŝe dotyczą podstawowej, operacyjnej działalności GBS w
Mosinie, dadzą Państwu ogólny pogląd na politykę i sytuację ekonomiczną Banku.
W podsumowaniu zebrania oprócz zadowolenia z odnotowanych wyników
finansowych, wskazano równieŜ na role jaką Bank odgrywa w Ŝyciu lokalnej społeczności.
Jesteśmy nie tylko jednym z liczących się pracodawców na lokalnym rynku, ale równieŜ
staramy się wspierać rozwój gospodarczy, wspierając lokalną przedsiębiorczość. RównieŜ to,
Ŝe jesteśmy Bankiem ze 100 % polskim kapitałem, sprawia Ŝe czujemy się w obowiązku
uczestniczyć w roŜnego rodzaju lokalnych inicjatywach i imprezach, często je
współfinansując.

***
In memoriam
W dniu 31.03.2006r. dotarła do nas wiadomość o śmierci naszego Kolegi z Wydziału
Ochrony – Lecha Niewolińskiego. Od pewnego czasu powaŜnie chorował, ale wszyscy
mieliśmy nadzieję, Ŝe do nas wróci. Niestety tym razem choroba okazała się silniejsza.
PoŜegnaliśmy Go 05.04.2006r. na Cmentarzu Parafialnym w Mosinie. Kolego Leszku nie ma
Cię juŜ wśród nas ale na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

***
Zmiana wizerunku strony internetowej
Czas płynie bardzo szybko. Szczególnego znaczenia stwierdzenie to nabiera w
odniesieniu do zagadnień szeroko pojętej Informatyki. Mając to na uwadze postanowiliśmy
zmienić wygląd bankowej witryny internetowej. Przyświecały nam dwa główne cele.
Chcieliśmy, aby strona była dla odwiedzających ją Państwa bardziej interesująca, kolorowa i
przejrzysta. Oprócz cech stricte wizualnych zaleŜało nam równieŜ na podniesieniu
funkcjonalności witryny jako waŜnego elementu kontaktu Banku z Klientem. Efekty prac z
tym związanych mogą Państwo ocenić sami. Wystarczy, wpisać do przeglądarki internetowej
adres naszej domeny www.gbsmosina.pl.
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PoniŜej chcemy wskazać na najwaŜniejsze z moŜliwości witryny, z których mogą
Państwo skorzystać.
Jedną z podstawowych cech strony jest oczywiście funkcja informacyjna. Na stronie
będziemy prezentować produkty i usługi oferowane w danym momencie przez GBS w
Mosinie. Znajdą tutaj Państwo wiadomości o promocjach i konkursach organizowanych przez
Bank, z myślą o tym aby nasza oferta była jeszcze korzystniejsza.
Chcemy aby strona „Ŝyła” stąd pomysł na współuczestnictwo Państwa w
kształtowaniu jej wyglądu, treści na niej zamieszczanej. Temu słuŜyć ma m. innymi ankieta,
w której będziemy Państwa pytać o to w jakim kierunku powinna ewoluować witryna oraz o
Państwa opinie w innych waŜnych dla Banku sprawach. Na stronie prezentować będziemy
takŜe odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania, dotyczące oferowanych
przez Bank produktów i usług.
Pragniemy, aby oszczędzali Państwo z nami nie tylko swoje pieniądze, ale takŜe czas,
stad pomysł aby z witryny moŜna było pobrać podstawowe druki bankowe.
Chcemy być w jak największym stopniu otwarci na Państwa, dlatego jednym z
działów prezentowanym na stronie będą Aktualności, gdzie przeczytacie Państwo nie tylko o
naszych produktach ale takŜe o waŜnych wydarzeniach z Ŝycia Banku, imprezach, akcjach,
które wspieramy.
Wiele funkcji moŜna by jeszcze w tym miejscu omówić, ale nie chcemy pozbawiać
Państwa tej odrobiny tajemniczości i zaciekawienia, która jak mamy nadzieję towarzyszyć
będzie Państwu podczas przeglądania witryny internetowej GBS w Mosinie.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony internetowej Banku.

***
Kredyt Gotówkowy - Wakacyjny
Nadszedł długo wyczekiwany przez nas wszystkich czas urlopów, wakacji, letniego
wypoczynku. Pragnąc wyjść naprzeciw Państwa potrzebom GBS w Mosinie proponuje w
swojej ofercie okolicznościowy kredyt gotówkowy, który jak mamy nadzieję, pozwoli
zrealizować Państwu wakacyjne marzenia. Produkt jest oferowany Klientom w terminie od 22
maja do 01 września 2006r.
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ZałoŜenia kredytu:
•

kwota kredytu – do wysokości 2 krotności wynagrodzenia
netto kredytobiorcy.

•

termin spłaty – do 12 miesięcy.

•

oprocentowanie stałe – 9,00 % w stosunku rocznym (dla
kredytu w wysokości 1000, 00 zł, udzielonego na okres 12
miesięcy i prowizji przygotowawczej 2,5 % - RRSO wynosi
18,21 %)

***

LETNIE PROMOCJE !!!
Konsumpcyjne Kredyty Gotówkowe
• termin spłaty – do 5 lat.
•

oprocentowanie zmienne – 10,5 % w stosunku rocznym (dla kredytu w wysokości
5000, 00 zł, udzielonego na okres 60 miesięcy - RRSO wynosi 13,73 %)

•

prowizja przygotowawcza – 5 % udzielonego kredytu.

•

kwota kredytu – uzaleŜniona od dochodów Kredytobiorcy.

•

Uwaga!!! Kredyt do 5000,00 zł dla małŜeństw bez Poręczycieli.
Oferta waŜna do 30.09.2006r.

Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe
Dla Klientów którzy załoŜą ROR w terminie od 01.07.2006 do 30.09.2006r.
•

zwolnienie z miesięcznych opłat za prowadzenie rachunku przez pierwsze trzy
miesiące funkcjonowania rachunku.

•

bezpłatna informacja o stanie środków na rachunku („SMS Pro”) do 30.09.2006r.
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O firmie PolSpa
PolSpa SGB Consulting sp. z o.o. powstała w 2003 r. z inicjatywy Gospodarczego Banku
Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu, który jest bankiem zrzeszającym banki
spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej (naleŜy do niej GBS w Mosinie). Firma PolSpa
jest powiązana kapitałowo ze Spółdzielczą Grupą Bankową (SGB), która tworzy sieć ponad
1000

jednostek

organizacyjnych

oferujących

szeroki

pakiet

usług

finansowych

na terenie prawie całego kraju. Podczas dwóch lat swojej działalności Firma
wyspecjalizowała się w doradztwie gospodarczym dla

przedsiębiorstw oraz jednostek

samorządu terytorialnego. Firma PolSpa juŜ od dłuŜszego czasu aktywnie współpracuje z
Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Mosinie co m.in. zaowocowało zorganizowaniem
w 2005 r. cyklu spotkań poświęconych moŜliwościom pozyskania dotacji do projektów
inwestycyjnych

ze środków UE.

Spotkania te przeznaczone były zarówno

dla

przedsiębiorców jak i rolników. Efektem spotkań było przygotowanie przez firmę PolSpa
projektów unijnych dla zainteresowanych klientów Banku, które zakończyły się pozyskaniem
przez nich dofinansowania z budŜetu Unii Europejskiej.
W chwili obecnej firma kładzie duŜy nacisk na pozyskiwanie środków finansowych dla
projektów proekologicznych, głównie w ramach dostępnych środków krajowych. W ramach
wspomnianych funduszy moŜliwe jest m.in. wsparcie inwestycji związanych z odnawialnymi
źródłami energii oraz termomodernizacją budynków.
NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe zakres oferowanych przez PolSpa usług jest znacznie szerszy niŜ
pozyskiwanie dotacji. PoniŜej prezentujemy pełną gamę usług firmy:
Oferta PolSpa:
 Pozyskiwanie dotacji zarówno ze środków UE jak i innych źródeł,
 Sporządzanie biznes planów i studiów wykonalności,
 Ocena efektywności inwestycji,
 Konsulting informatyczny,
 Organizacja przetargów,
 Badania socjologiczne,
 Szkolenia.
Naszymi klientami są: Przedsiębiorcy, Samorządy, Banki, Rolnicy.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w centrali GBS w Mosinie.
Wydawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie, 62-050 Mosina ul. Dworcowa 9 tel.061/8197 700,
fax. 061/8136 139, www. gbsmosina.pl, email: bank@gbsmosina.pl
Redaguje: Adam Kowalczyk
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