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Biszkowiecka – redaktor na-
czelna Forum Biznesu, Grażyna
Żarlicka – przewodnicząca Sek-
cji Małych i Średnich Przedsię-
biorstw oraz Sekcji Organizacji
Publicznych z Klubu Polskie Fo-
rum ISO 9000.

Bank Spółdzielczy w Kolnie zo-
stał laureatem w kategorii QI
product – produkt najwyższej ja-
kości za wdrożenie programu
biometrii w bankomatach Ban-
ku Spółdzielczego w Kolnie.

Zdobycie Godła, Medalu i Cer-
tyfikatu Najwyższa Jakość jest
potwierdzeniem, iż podmioty
te stosują najwyższe standardy,
a także stanowią element bu-
dowania przewagi konkurencyj-
nej. Jest potwierdzeniem dla od-
biorców, iż produkt lub usługa
jest  najwyższej jakości, a sygno-
wanie ich Godłem QI dodatko-
wo wzmacnia ten przekaz. Pod-
stawą do przyznania nagrody jest
m. in. analiza oficjalnych danych
oraz opinia organizacji bizneso-
wych i gospodarczych, instytucji
certyfikujących oraz powołanych
ekspertów.

Nadane wyróżnienie w imie-
niu Zarządu Banku odebrał  wi-
ceprezes Kazimierz Sokołow-
ski (na zdjęciu drugi od prawej).

BS w Kolnie

Bank Spółdzielczy
w Kolnie wyróżniony

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
QUALITY
INTERNATIONAL

W piątek, 18 października br.
w IBB Andersia Hotel w Poz-
naniu odbyła się uroczysta
gala podsumowująca VII edy-

dumą informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kol-
nie został  laureatem Programu Najwyższa Ja-
kość Quality International 2013. Kapituła Pro-

gramu, działającego pod  patronatem Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum
ISO 9000, przyznała naszej Firmie nagrodę w ka-
tegorii: QI Order – produkt najwyższej jakości.

cję programu Najwyższa Ja-
kość Quality International
2013. To największy w Polsce
program projakościowy organi-

zowany przez ForumBiznesu.pl
i cykl gospodarczy Forum Biznesu
w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Podczas uroczystej gali podsu-
mowującej VII edycję Programu
zostały nagrodzone podmioty po-
siadające czytelną politykę jako-
ści, wyłonione w trzech katego-
riach: QI product – produkt naj-
wyższej jakości, QI services – usłu-
gi najwyższej jakości i QI order
– zarządzanie najwyższej jakości.

Nagrody w imieniu Kapituły
Programu wręczały m.in. Anna
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Banki komercyjne wykorzystują naj-
nowsze technologie, rozwijają banko-
wość internetową. Jak to wygląda w za-
rządzanym przez Pana Banku?

– Nasze produkty pod względem techno-
logicznym nie odbiegają od tych oferowanych
przez banki komercyjne, a w wielu przypad-
kach nawet je przewyższają. Bankowość in-
ternetowa została wprowadzona w okresie,
w którym jeszcze nie wszystkie oddziały ban-
ków komercyjnych ją stosowały. O rozwoju
technologicznym Banku świadczyć może
wprowadzenie identyfikacji biometrycznej
przy korzystaniu z usług bankomatowych, jak
również akceptacji obiegu dokumentów. Do-
tychczasowe technologie wykorzystywały
biometrię w oparciu o palec, my
zaś w oparciu o układ krwiono-
śny dłoni. Dzięki niepowtarzal-
nemu systemowi naczyń krwio-
nośnych oraz przepływu krwi
w tych naczyniach dokonuje się
identyfikacji klienta. Metoda ta
zwiększa bezpieczeństwo ope-
racji oraz jest szybsza i wygod-
niejsza w użyciu.

Waszych produktów nie re-
klamują znani aktorzy, a jed-
nak nie narzekacie na brak
klientów. Jak radzicie sobie
z konkurencją banków ko-
mercyjnych?

– Nasza reklama jest nieco
inna niż banków komercyjnych.
Reklama z zasady opiera się na
zaskoczeniu, a efekty nie za-
wsze muszą być pozytywne dla
klientów, a w dalszej perspekty-
wie również Banku. Banki ko-
mercyjne wykorzystują postacie znanych po-
wszechnie osób. My zaś w celach reklamo-
wych wykorzystujemy rozpoznawalne przez
klientów własne twarze – pracowników Ban-
ku. Najlepszą reklamą jest nasza działalność:
dogłębna znajomość każdego klienta, roz-
poznawanie jego potrzeb i oczekiwań oraz
szybka reakcja na te potrzeby. Elastyczne dzia-
łania i brak anonimowości są naszym wiel-

kim atutem. Klient Banku w każdym czasie
może się spotkać z kadrą kierowniczą. Takie
kontakty praktycznie niemożliwe są w ban-
kach komercyjnych i zazwyczaj kończą się na
osobie bezpośrednio obsługującej klienta.
W naszym Banku wszelkie decyzje podejmo-
wane są na miejscu i nie wymagają akcepta-
cji odległej centrali. Te zalety dostrzegają nasi
klienci.

Wzrost depozytów świadczy o zaufa-
niu, jakim cieszy się Bank wśród klien-
tów. W jaki sposób udało się to osiągnąć?

– BS w Kolnie to Bank przyjazny, nowocze-
sny, bezpieczny i z tradycją. Poczucie bezpie-
czeństwa wśród naszych klientów jest rzeczą

najważniejszą. Dlatego stosujemy nie niosą-
ce nadmiernego ryzyka parametry działania.
Przykładem może być wysoki współczynnik
wypłacalności (ok. 14%) oraz bardzo niski
wskaźnik kredytów nieregularnych (0,21%).
Innym bardzo ważnym elementem jest cena
produktów depozytowych. Stosujemy bardzo
stabilne warunki cenowe, znacznie korzyst-
niejsze od ofert banków komercyjnych.

Bank Spółdzielczy w Kolnie jest stale
obecny w społecznym i kulturalnym życiu
regionu, jest sponsorem i współorgani-
zatorem wielu imprez. Dlaczego ta dzia-
łalność jest taka ważna dla Banku?

– Obecność BS w Kolnie w życiu społecznym
i kulturalnym regionu jest jednym z najważ-
niejszych elementów naszej działalności, zapi-
sanych również w statucie Banku. Wspieramy
wszelkie inicjatywy środowiska zarówno pod
względem organizacyjnym, jak i finansowym.
Symboliczna złotówka przekazana od serca
znaczy więcej niż wielkie kwoty. Takie inwe-
stycje zawsze się zwracają, lecz mamy świa-
domość, że trzeba na to wiele czasu. Ważnym
elementem jest ekonomiczna edukacja na-

szych obecnych i przyszłych klientów. Prze-
strzegamy przed zagrożeniami, z jakimi mogą
się oni spotkać i dzięki temu ograniczamy ry-
zyko własnej działalności oraz zdobywamy
przyjaciół oraz partnerów.

Dziękuję za rozmowę.

ANDRZEJ MALANOWSKI

Bank przyjazny,
nowoczesny,

bezpieczny i z tradycją

ROZMOWA
Z KRZYSZTOFEM

KAJKO,
PREZESEM
ZARZĄDU
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Celem działalności tego Uniwersytetu jest
aktywizacja ludzi starszych, a także wyko-
rzystanie ich potencjału na rynku pracy, ich
wiedzy, umiejętności i doświadczenia życio-
wego dla rozwoju gospodarczego i społecz-
nego kraju – mówi pani Bogumiła Ranik,
instruktor Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu, a także prezes tutejszego Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury
i Sportu. Kolneński Uniwersytet działa przy

Stowarzyszeniu w Kolneńskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu. Powstał w maju tego roku,
a jego słuchacze rekrutują się z terenu całe-
go powiatu kolneńskiego. Jego uczestnicy,
a jest ich aktualnie ponad setka, spotykają
się raz w tygodniu. Najstarsza słuchaczka li-
czy 82 lata.

Od listopada spotkania na wykładach, kur-
sach  i szkoleniach, a nawet na ćwiczeniach
podtrzymujących sprawność ruchową, mają

Uniwersytet III wieku
ielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego sie-
dzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia
z domu. Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są uniwersy-

tety trzeciego wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerza-
nia wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki
i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość
dbania o kondycję fizyczną.

W Polsce działają 572 banki spółdzielcze,
206 jest zrzeszonych w SGB Banku, a 365
w Banku Polskiej Spółdzielczości. Niezrze-
szonym lecz współpracującym jest Krakow-
ski Bank Spółdzielczy. 20 proc. banków ma
aktywa powyżej 200 mln zł. Aktywa całe-
go sektora wynoszą 92,3 mld zł. Osoby pry-
watne miały na koniec marca 52,3 mld zł

Jest nas ponad milion udziale w rynku depozytów, mają też 7,8
proc. rynku kredytowego. Co trzecia pla-
cówka bankowa w Polsce z 15 tysięcy od-
działów ma szyld banku spółdzielczego.
W sektorze pracuje co piąty pracownik ze
173 tysięcy zatrudnionych w bankowości.
W ostatnich latach to bs-y otworzyły naj-
więcej  nowych placówek, szczególnie
w mniejszych miejscowościach i wsiach, są
też coraz bardziej widoczne w wielkich
miastach – w samej Warszawie posiadają
ponad czterdzieści placówek.              Red.

edług opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego da-
nych banki spółdzielcze mają aktualnie 1 044 097 członków,
w tym 1 040 453 udziałowców to osoby prywatne. W pierw-

szym kwartale 2013 r. dysponowały 10 proc. depozytów bankowych
i udzieliły 7,8 proc. ogółu udzielonych kredytów. Ich aktywa w trzy
miesiące zwiększyły się aż o 0,7 punktu procentowego do 9,3 proc.

depozytów (469 mld w bankach komer-
cyjnych). Banki spółdzielcze mają nadwyż-
kę depozytów nad kredytami: przy 10 proc.

być częstsze. Uniwersytet dla swoich studen-
tów planuje w najbliższym czasie kurs obsłu-
gi komputerów. Chodzi o to, by i seniorzy mogli
korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych
technologii oraz dostępu do Internetu. W li-
stopadzie jego uczestnicy będą też mieli za-
jęcia na basenie.

Jednym z najciekawszych tegorocznych
zajęć Uniwersytetu okazało się wystąpienie
Krzysztofa Kajko, prezesa BS Kolno, który
na zajęciach 16 października przybliżył senio-
rom zasady i trendy panujące w dzisiejszej
bankowości. Omówił różnice między działa-
niem bankowości spółdzielczej i komercyjnej.
Nie było to jedyne spotkanie z bankowcem
na kolneńskim uniwersytecie, ale słuchacze
wykładu, twierdzili, że było to pierwsze spo-
tkanie, w którym prelegent nie agitował

wprost za swoim ban-
kiem, ale mówił obiek-
tywnie i ciekawie. Poka-
zał, co jest ważne przy
zawieraniu umów ban-
kowych, jak czytać te do-
kumenty i na co zwracać
szczególną uwagę. Tym
zyskał sobie uznanie
naszych „studentów”
– stwierdza Bogumiła
Ranik.

Bank był jednym z pierw-
szych sponsorów Uniwer-
sytetu, widząc w tej idei
możliwość zwiększenia
kapitału ludzkiego na te-
renie powiatu.

ANDRZEJ
MALANOWSKI

Bogumiła Ranik, prezes Stowarzyszeniu na
Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Prezes Krzysztof Kajko w czasie wykładu o bankowości
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Rodzice też prowadzili gospo-
darstwo hodowlane, przy czym
nie było ono wówczas wysoko
wyspecjalizowane – mówi Ma-
ria Kałęka. – Hodowali bydło
i trzodę, tymczasem my stanę-
liśmy przed wyborem: bydło,
trzoda czy rezygnacja z hodow-
li. Po namyśle postanowiliśmy
hodować bydło mleczne. To
trudny i bardzo odpowiedzialny
rodzaj produkcji rolnej. Przewa-
żyły jednak względy praktycz-
ne, a mianowicie bliskość du-

żych i prężnych spółdzielni mle-
czarskich prowadzących skup
mleka w powiecie kolneńskim.
Do tego doszedł argument, że

Gospodarstwo

rodzaj gleb, które tu występują
są korzystne dla upraw po-
trzebnych na paszę dla bydła,
a także możliwość zawierania
ze spółdzielniami długotermino-
wych umów gwarantujących
odbiór zakontraktowanego mle-
ka i systematyczne regulowa-
nie przez nie należności.

Nie bez znaczenia był fakt, iż
gospodarstwa wyspecjalizowane
w produkcji mleka miały się zde-

aria i Grzegorz  Ka-
łęka pracę we wła-
snym gospodar-

stwie rozpoczęli w 2003
roku. Poważne inwes-
towanie we własne gos-
podarstwo w Brzozowie
w gminie Kolno rozpo-
częli w 2007 roku. Pier-
wszy powstał budynek
inwentarski i dom, w któ-
rym aktualnie mieszka-
ją. Przed rozpoczęciem
inwestycji stanęli przed
wyborem kierunku roz-
woju gospodarstwa.

cydowanie lepiej. Umowa, jaką
zawarli z Mlekpolem, stwarzała
ich zdaniem szansę na trwały
rozwój produkcji. Cały 40-hek-
tarowy areał gospodarstwa i 30
ha dzierżaw nastawionych jest
wyłącznie na dostarczanie paszy
dla liczącego ponad 100 sztuk
stada, w którym 70 krów to by-
dło mleczne.

Zdaniem państwa Kałęka ak-
tualny poziom cen skupu mleka

Budynek inwentarski w gospodarstwie

Maria i Grzegorz Kałęka, właściciele gospodarstwa
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K A L E N D A R I U M
UCZESTNICZYLIŚMY W:
10.07. pokazach latawców uczestników Warsztatów

Terapii Zajeciowych,
14.07. Turoślańskich Prezentacjach Kulturalnych,
19.07. obchodach Święta Policji,
30.07. posiedzeniu Rady Fundacji „Kraina mlekiem

płynąca”,
05.08 Walnym Zgromadzeniu KZBS,
15.08. uroczystościach z okazji „Cudu nad Wisłą”,
18.08. dożynkach parafialnych w Łosewie,
24.08. przeglądzie zespołów ludowych w Ełku,
25.08. dożynkach gminnych w Zabielu,
01.09. rocznicy walk wrześniowych w Grabowie,
02.09. inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej

w Czerwonem,
06.09. otwarciu skateparku przy gimnazjum w Kolnie,
07.09. narodowym czytaniu twórczości

Aleksandra Fredry,
08.09. imprezie kulturalnej w Turośli – „Kurpie i Cyganie”,
09.09. Forum Liderów Banków Spółdzielczych

w Warszawie,
13.09. posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku,
18.09. zakończeniu projektu „Memoria gretum facit”,
22.09. uroczystościach patriotycznych

w kościele w Koźle,
22.09. spotkaniu artystycznym zespołu „Czerwieniacy”,
22.09. Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Rolników

gminy Turośl,
25.09. przeglądzie artystycznym zespołów seniorskich,
27.09. spotkaniu z przedsiębiorcami miasta Kolno,
28.09. III turnieju oldbojów w piłce nożnej w Stawiskach,
28.09. zawodach wędkarskich w Turośli,
29.09. XXIV Kolneńskich Biegach Jesieni,
29.09. festynie „7 gmin w jednej krainie”,
03.10. obchodach „Dnia Seniora” w Kolnie,
05.10. turnieju piłkarskim o puchar Prezesa Banku

Spółdzielczego w Kolnie,
06.10. inscenizacji bitwy wrześniowej

w miejscowości Janowo,
11.10. nadaniu tytułu honorowego „Przyjaciel Szkoły”

prezesowi Banku w Szkole Podstawowej
w Borkowie

11.10. Dniu Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej
w Czerwonem,

13.10. hubertowskiej gonitwie za lisem w Grabowie,
14.10. posiedzeniu Rady Fundacji

„Kraina Mlekiem Płynąca”,
16.10. spotkaniu Związku Niewidomych,
16.10. prowadzeniu wykładu na Uniwersytecie

III wieku w Kolnie,
18.10. odebraniu wyróżnienia QI – 2013 – produkt

najwyższej jakości za wprowadzenie biometrii
w bankomatach Banku,

22.10. spotkaniu sołtysów z gminy Grabowo,
24.10. spotkaniu członków SKO przy Szkole

Podstawowej w Zaskrodziu,
25.10. otwarciu nowowybudowanego budynku BS

w Łomży,
25.10. IV edycji Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym

w Ptakach,
27.10. nagraniu płyty zespołu „Czerwieniacy”,
29.10. posiedzeniu Rady Fundacji Rozwoju Bankowości

Spółdzielczej.

mlekiem
stojące
zabezpiecza podstawowe po-
trzeby hodowców. Fluktuacje ce-
nowe nie są wielkie i pewne dzia-
łania można podjąć z wyprze-
dzeniem. Najważniejsze jest jed-
nak przestrzeganie wszelkich
norm produkcji i dbanie o dobro-
stan stada.

W tym roku gospodarstwo
zostało laureatem Podlaskiej
Agroligi, czego dowodem jest
okazały puchar i dyplom. W kon-
kursie Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne w 2011 roku, któ-
rego organizatorem eta-
pu wojewódzkiego była
Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społeczne-
go Oddział Regionalny
w Białymstoku, gospo-
darstwo zdobyło drugie
miejsce. Podstawą oce-
ny gospodarstw były
elementy wpływające
na bezpieczeństwo pra-
cy, a w szczególności:
ład i porządek w obrębie
podwórza, zabudowań
i stanowisk pracy, stan
budynków inwentarskich
i gospodarczych, w tym:
stan schodów i używa-
nych drabin oraz instala-
cji i urządzeń elektrycz-
nych, wyposażenie ma-
szyn i urządzeń używa-
nych w gospodarstwie,
warunki obsługi i byto-
wania zwierząt gospo-
darskich, stosowanie,
stan i jakość środków
ochrony osobistej. Brano
również pod uwagę ele-
menty dodatkowe, jak
estetykę gospodarstwa,
udogodnienia zwiększa-
jące bezpieczeństwo i hi-
gienę pracy.

W rozwoju gospo-
darstwa niemały udział
mają kredyty udzielane
przez BS w Kolnie. Kre-
dyt z linii Młodego Rol-
nika wspierał budowę
budynku inwentarskie-

go, bank kredytował  także
inne przedsięwzięcia gospoda-
rzy z Brzozowa, prowadzi mu
rozl iczenia.  Związki  rodziny
państwa Kałęka z BS w Kolnie,
jak przeważającej części rolni-
ków powiatu, mają trwały
i wielopokoleniowy charakter,
a właścic iele gospodarstwa
planują za jakiś czas zwiększe-
nie stada.

A.B.M.

Puchar otrzymany w rankingu Podlaskiej
Agroligi
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Zmodernizowane
zabezpieczenia

banknotów

Najważniejsze zmiany, jakie
Polacy zobaczą na banknotach
już w kwietniu 2014 roku, to od-
kryte pole znaku wodnego,
wprowadzenie farby opalizują-
cej i ulepszone zabezpieczenie
recto-verso, czyli uzupełniający
się druk obustronny. Zmieni się
także kolor królewskiej litery na
banknocie.

Jak podkreśli ł  prezes NBP,
zmiana zabezpieczeń jest ope-
racją czysto techniczną. Projek-
ty graficzne banknotów nie
zmieniły się, ale zastosowanie
nowych zabezpieczeń jawnych
i niejawnych powoduje, że róż-
nice pomiędzy zmodernizowa-
nymi banknotami, a znajdują-
cymi się aktualnie w obrocie,
będą widoczne. Banknoty o no-
minale 200 zł pozostaną bez
zmian.

Banknoty z nowoczesnymi za-
bezpieczeniami będą stopniowo
trafiały do obiegu w ramach
standardowych operacji zasilania
banków w gotówkę oraz wyco-
fywania banknotów zniszczo-
nych lub uszkodzonych, co ozna-
cza, że żaden banknot z nowymi
zabezpieczeniami nie trafi do
portfeli Polaków przed
tą datą, a banknoty bę-
dące w obiegu pozo-
staną prawnym środ-
kiem płatniczym do
czasu ich naturalnego
zużycia.

10 i 20-złotówki są
w obiegu najwyżej
dwa lata, pięćdzie-
sięciozłotówki krążą
do trzech, banknoty
100 zł wymienia się
co pięć lat a 200 zł
co dziesięć.

września prezes Narodowego Banku Pol-
skiego prof. Marek Belka  zaprezentował
dziennikarzom banknoty powszechnego

obiegu o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych ze
zmodernizowanymi zabezpieczeniami.

Wprowadzony przed ośmiu
laty system zabezpieczenia oraz
zasilania obrotu gotówkowego
działają bez zarzutu, a poziom
fałszerstw znaków pieniężnych
jest w Polsce niski, ale jak pod-
kreślił prezes Marek Belka, po-
stęp technologiczny, jaki daje się
zauważyć w ostatnich latach,
wymaga przeprowadzenia tech-
nicznej operacji polegającej na
modernizacji zabezpieczeń bank-
notów powszechnego obiegu.
Będąca obecnie w obiegu seria
banknotów „Władcy polscy” au-
torstwa Andrzeja Heidricha zo-
stała wprowadzona w 1955 roku.
NBP przeprowadza operację
zmiany zabezpieczeń po raz
pierwszy. Podobne działania po-
dejmowane są, co jakiś czas,
przez banki centralne wszystkich
krajów.

W tym roku Europejski Bank
Centralny wprowadził do obiegu
zmodernizowany banknot o no-
minale 5 euro. Nowe zabezpie-
czenia wprowadziła także Hisz-
pania oraz Słowacja i Estonia na
3 i 4 lata przed przyjęciem euro.

Za NBP

www.bskolno.pl
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
marketingowych Banku Spółdzielczegow Kolnie (zgodnie z ustawą o ochronie

danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)

       podpis..................................................................................

KUPON 3 (10)
MÓJ BANK

KRZYŻÓWKA
POZIOMO
1-A Jedna z kart w ofercie Banku
3-A Wyraz dźwiękonaśladowczy
5-C Krakowsko-Częstochowska
5-H Miejsce pełne spokoju
6-A Przed trójką
6-F Staropolska zupa na zakwasie
7-H Na pięciolinii
8-A Może zejść w górach
8-K Pierwiastek chemiczny o symbolu Tl
9-G Ciężkie, odświętne zasłony
10-A W samym środku kapusty
11-G Śnieg, deszcz, a nawet mżawka
12-D Kazimierz Wielki lub Henryk V
12-J Mała Aleksandra
14-A Z papierosa
14-J Nocny motyl
15-E Na boisku
16-B Przez poetów zwane oknami duszy
17-H Kanadyjski myśliwy lub ciężki but
18-A Zła, choć cienka w talii
19-F Specjalista od chorób
20-A Taki kształt ma ziemska orbita
21-H Staropolska matka
22-D Z niego leci woda
PIONOWO
A-1 Gad o wielu zębach
A-10 Na niej kura
A-17 Do pary z banknotem
C-1 Proces, w którym znika gleba
C-8 Ciężkie, twarde drzewo

do budowy łodzi
C-14 Zaopiekuje się zepsutym

samochodem
E-7 W nim nasz kod genetyczny
E-11 Najczęściej czyni mistrza
F-1 Tusz pod skórą
F-19 Wypływa z wulkanu
G-9 Londyn, Paryż lub Warszawa
H-5 Wierzchnia szata księdza
H-15 Ciąg logiczny jakiejś myśli
I-1 Druga strona rewersu
J-9 Uczucie powodujące uśmiech
J-16 Według legendy kwitnie tylko raz
K-3 Zapachy
L-12 Kot Gargamela
Ł-3 Podłączona do gniazdka kroi chleb
HASŁO
(C-14, A-13, Ł-11, K-19, B-14)
(C-16, L-16, A-13)
(Ł-11, C-17, A-18, H-1, B-8, Ł-9, G-13, C-1)
(J-16, C-20, G-19, E-8, Ł-10, A-13, A-14,
D-16, B-14)
(H-15)
(I-5, Ł-3, I-1, A-11, D-20, C-1, Ł-11, L-16,
A-20)
(K-19, B-16, D-10, K-3, G-14, D-16)
(A-19, H-8, B-18, C-4, C-10)
(J-18, B-1, B-16, D-20, J-20, D-16, E-16,
G-14, L-5, A-13)

Rozwiązania prosimy
składać w placówkach

Banku do 31 grudnia br.
Za poprawne rozwiązanie

krzyżówki z nr 2(9)
upominki od Banku

otrzymują:
Jolanta Stachelska,
Barbara Jackiewicz
i Ewa Rutkowska.

SERDECZNIE
GRATULUJEMY!



Centrala: Kolno, ul. Kolejowa 2
tel. (86) 278 25 62

Oddziały: Grabowo, ul. 3-go Maja 3
Mały Płock, ul. Ogrodowa 11
Turośl, ul. Jana Pawła II 16

Filia nr 1: Kolno, ul. 11-go Listopada 13

Filia nr 2: Kolno, ul. Witosa 3A

Punkty Obsługi w Urzędzie Miasta Kolno,
Klienta: w Starostwie Powiatowym

w Kolnie, w Lachowie

To lokata z okresem zadeklarowania
100, 200, 300, 400 dni.

Oprocentowanie lokaty zmienne,
uzależnione od kwoty i okresu
zadeklarowania.

Odsetki od lokaty są dopisywane
do rachunku terminowej lokaty
po upływie zadeklarowanego
okresu lub mogą być wypłacone.

Po zakończeniu okresu umownego
lokaty „Super Setka” podlega ona
automatycznemu wznowieniu na
kolejny okres.

Wygodny i łatwy dostęp.
Lokatę można założyć w każdej
placówce naszego Banku.

Brak opłat za otwarcie
i prowadzenie rachunku.

Środki pieniężne zgromadzone
w Banku Spółdzielczym w Kolnie
są objęte gwarancją Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego.

www.bskolno.pl

Pewny
             zysk

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK!


