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Cześć jej pamięci!
„Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie. Gdzie słyszysz
Boga głos serdeczny ………… Pokój Ci wieczny .”
Tak brzmiał napis na klepsydrze zmarłej 3 lutego 2013 roku Racheli Sobkowicz z domu
Derehajło, byłej dyrektor i prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Boćkach, która w wieku 87 lat
odeszła na zasłużony, wieczny odpoczynek.
6 lat pracowała w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej ( 1949 - 1955 ) następne
31 lat pracy poświęciła spółdzielczości bankowej ( 1955 - 1986 ).
1 listopada 1955 roku pani Rachela Derehajło rozpoczęła pracę na stanowisku
likwidatora w Gminnej Kasie Spółdzielczej w Boćkach. W 1958r. awansowała na stanowisko starszej
księgowej, a od 1 września 1961r. p. Rachelę powołano na stanowisko kierownika, następnie
dyrektora Banku powierzając jej jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego
w Boćkach. Pracę zawodową zakończyła 31 grudnia 1986r. po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Przez 25 lat p. Rachela Sobkowicz, w trudnym okresie spółdzielczości bankowej, dobrze kierowała Bankiem Spółdzielczym
w Boćkach. Za swoją pracę była odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i wyróżniona złotą odznaką „Za zasługi dla banków spółdzielczych”
oraz odznakami „Zasłużony dla bankowości PRL” i „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”. Na wniosek Zarządu BS w Brańsku Uchwałą
Kapituły z dnia 19.10.2000r. została odznaczona Złotą Odznaką Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka.
Była osobą zrównoważoną i opanowaną. Miała duży autorytet w środowisku lokalnym oraz cieszyła się szacunkiem i uznaniem
grona pracowników. Była dobrym wychowawcą i nauczycielem młodych bankowców, którzy dziś z dużym sentymentem wspominają lata
wspólnej pracy.
Eugeniusz Tymoszewicz
Pokój jej duszy.
Dyrektor Oddziału BS w Boćkach

LEPIEJ NIŻ W KOMERCJI
Banki spółdzielcze znalazły się w przygotowanym przez NBP raporcie na temat

?
www.wspolczesna.pl w artykule
stabilności systemu finansowego.

„Spełnili marzenia dzieci z Fundacji
NBP opublikował „Raport o stabilności sektora finansowego.
Dziecięca fantazja”.
Grudzień 2012r.” Wynika z niego, że bieżąca sytuacja banków spółdzielczych
?
www.wrotapodlasia.pl w artykule „Bank
była nieznacznie lepsza niż banków komercyjnych. Banki spółdzielcze
Spółdzielczy w Brańsku obdaruje czworo
charakteryzowały się lepszą jakością portfela kredytowego i wyższą marżą
dzieci z województwa podlaskiego”.
odsetkową netto, jednak istotnie niższa efektywność kosztowa banków
?
Bank Wspólnych Sił Magazyn Grupy BPS
spółdzielczych powodowała, że ich zyskowność była niewiele wyższa od
Nr 1/2013 Styczeń w artykule „Nowi
banków komercyjnych. Wysokość współczynnika wypłacalności banków
Prezesi Banków Spółdzielczych”
spółdzielczych nie odbiegała od wartości tego wskaźnika dla banków
?
Głos Siemiatycz nr 5/915, 30 stycznia
komercyjnych. Banki spółdzielcze cechują się nadwyżką depozytów nad
2013 w artykule „Spełnianie marzeń”.
kredytami, co powoduje, że nie są narażone na ryzyko związane z korzystaniem
?
Bank Wspólnych Sił Magazyn Grupy BPS
z finansowania rynkowego.
Nr 2/2013 Luty w artykule „Spełniamy
Źródło: Bank Wspólnych Sił- Magazyn Grupy BPS Nr 1/2013 Styczeń
marzenia”.
O rywalizacji banków komercyjnych z bankami spółdzielczymi napisał
?
Głos Siemiatycz nr 8/918, 20 lutego 2013
Robert Azembski w portalu Onet.biznes. W artykule czytamy, że banki
w artykule „Nagrody wylosowane”.
spółdzielcze mimo ekspansywnej polityki banków komercyjnych nie tracą
?
Głos Siemiatycz nr 9/919, 27 lutego 2013
klientów.
Ci skruszeni ofertą „komercji”, szybko przekonują się, że w banku
w artykule „Szczęśliwi zwycięzcy
spółdzielczym
częściej znaleźć mogą przyjazną, biznesową atmosferę,
odebrali nagrody”.
uczciwość oraz elastyczne warunki obsługi.
Źródło: Onet.biznes.

Banki Spółdzielcze to instytucje stabilne,
z polskim kapitałem, godne zaufania!
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